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Socialistų laimėj i 
mas Suomijoj

Trockis įspėja Europą 
nuo Amerikos

Japonai kalba apie boiko 
tą Amerikos prekių

Indijoj maras; 9000 žm. išmirė
Naujasis Suomių Seimas
Socialistai patapo stipriausi, lai

mėję 60 vietų; komunist&i 
visai sumušti, begavę tik 18 
vietų.

tur, o dabar jis kalbėjo Raudo
nosios armijos fizinio lavini
mo kongrese.

Trockis ruošias aktingai da
lyvauti busimąme gegužės mė
nesį komunistą partijos kongre
se ir birželio mėnesį įvyksian

ĘLS NKAI Suomua bal. 20. Iuvažiavjme JJs
- Ką t.k Įvykusiais Suomųoj raš y lt apie mirusį
parlamento rinkimais socialistų komunist , yderį Lenina 
atstovų išrinkta sešiasdesimtys
(60). Geležinė Francijos kapitalizmo

Kitos partijos gavo: agraraif kumščia.
arba turtingųjų žemvaldžių par
tija 44; suomių konservatoriai 
37; švedų konservatoriai 23; 
komunistai 18 ir progresistai 
17.

Tuo budu socialistai ] 
stipriausioji parląniępte parti
ja. Praeitame Suomių parla
mente socialistai turėjo 58 vie
tas,. taigi dabar jie laimėjo sep
tyniom vietom daugiau.

Komunistai gi stipriai praki
šo, praradę net devynias vietas. 
Nestipriausi jie buvo ir praėju
siame seime, bet vis tik turėjo 
27 vietas; dabai' gi jų beišrink
ta tik 18.

Trockis vėl stoja darban
Savo politiniais “spyčiais” įspė

ja “išbadėjusią, revoliucinę” 
Europą nuo iš karo pralobu- 
sios, pasitenkinusios Ameri
kos.

MASKVA, bal. 21. — Sovietų 
karo ministeris Trockis, kurs 
beveik ištisą pusmetį buvo pa
sitraukęs nuo dalyvavimo so
vietų darbuose, dabar vėl stojo 
darban visa savo energija ir ag- 
resingumu. Prieš išvažiuoda
mas iš Kaukazo Maskvon jis lai
kė visą eilę politinių prakalbų 
Tiflise, Baku, Charkove ir ki-

Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 24 d., atsida
rys Chicagoje, Reymond Institute, 816 W. 31 St. 
MARIAMPOLĖS REALĖS GIMNAZIJOS MOKI
NIŲ DARBŲ PARODA.

» Kaip musų skaitytojai jau žino, nesenai Lietu
vos Mokytojų Profesinės Sąjungos Rėmėjų Draugi
ja savo didelį transportų paveikslų ir įvairių gražių 
daiktų, kuriuos padarė Realėje Gimnazijoje besimo
kinantys vaikinai ir mergaitės. Tie daiktai bus iš
statyti visuomenės parodai, kad ji matytų kaip pui
kiai lavina Lietuvos jaunuomenę ne tiktai moksle, 
bet ir dailės darbuose toji apšvietos įstaiga.
, Amerikos lietuviai dar niekuomet nėra matę to
kio pastebėtino kultūrinės Lietuvos darbų pavyz
džio. Kiekvienas džiaugsis, atsilankęs į parodų.

Kartu su Gimnazijos mokinių piešiniais ir dai
lės darbais bus išstatyta taip pat ir keletas garsiau
siųjų Lietuvos dailininkų kurinių — piešėjo VARNO 
ir skulptoriaus RIMŠOS.

Prasidėjusi ketvergo vakare, paroda tęsis kele
tu dienų. Butų labai svarbu, kad pasistengtų į jų 
atsilankyti ne tiktai chicagiečiai, bet ir kitų miestų * 
gyventojai.

Kalbėdamas Tiflise Trockis 
‘I smerkė Franciją, kuri daranti 

visokių šunybių sovietų Rusijai, 
siundydama prieš ją Lenkiją, 

. Rumaniją ir Turkiją. Jis nuro- 
kad Franci j a dabar turi di

džiausią pasauly armiją ir grū
moja visiems geležine kapitaliz
mo kumščia, tuo tarpu Jungti
nės Valstijos valdo didesnę dalį 
viso pasaulio turto, kurį jos 
laimėjo naudodamosios imperia
listiniu Europos karu.

Iš karo pelnęs tasai Babelio bok
štas •— Amerika.

Jur.gtinės Valstijos—sako
Trockis — įsivėlė karan vaduo- 
damos visai ne idealistiniais mo
tyvais. Amerika patapus milži
nišku Babelio bokštu ir dabar 

[stengiantis savo pilve suvirš
kinti visą tą milžinišką grobį, 
kurį ji laimėjo iš karo. Dabar ji 
laikantis ištolo nuo Europos da
lykų, bet tuo pačiu kartu stro
piai ruošiantis busimam karui. 
Ji stengias ištobulinti, išvystyti 
savo aviaciją ir nuodingąsias 
dujas kovai ne tiktai su nusilp
ninta Japonija, bet ir Europa.

Amerikos puolimo pavojus.
“įsivaizduokite sau, — sako 

Trockis, — kaip turtinga ir pa
sitenkinusi Amerika siunčia ba- 
daujančion, revoliucinėn Euro-

pon visus savo aeroplanų es
kadronus, pasiruošusius paleis
ti ant musų galvų nuodiugiau- 
sius gazus! Tai ne fantazija, 
ne pasaka”. ' • . s
Rusija turinti būt prisiruošus' 

visam kam.
Bet sovietų Rusija savo tiks

lams atsiekti tokii nežmoniški 
metodų nevartosianti, sako Tro
ckis. Karas turįs būt amžinai 
panaikintas, bet tokiomis kraš
tutinėmis pi įmonėmis to pada
lyti negalima. To atsiekti gali
ma tik panaikinus kapitalistinę 
visuomenę. Nežiūrint kad so
vietų Rusija tapus Anglijos, 
Italijos ir kitų pripažinta, ji tu
rinti būt prisiruošus visam 
kam.

Japonę spauda ragina boi
kotuoti Amerikos prekes

Darbininkų organizacijos ruo
šiasi didelėms protesto de- 

' monstracijoms.

TOKIO, Japonija, bal. 21. — 
Japonų spaudos sąjunga savo 
visuotiname susirinkime nutarė 
boikotuoti visas prekes iš Kali-

Tai pirmas pasireiškimas ja
ponų keršto dėl Jungtinių Vals
tijų kongreso prijmto įstaty
mo japonų imigracijai uždaryti.

Darbininkų organizacijos ruo
šiasi surengti dideles protesto 
demonstracijas. Japonijos Dar
bo Federacija ir Valstybės Dar
bininkų Susivienijimas planuos 
ja surengti bendrus masinius 
mitingus Tokioj ir Osakoj, ka
me bus svarstoma ♦ kas daryti 
dėl Jungtinių Valstijų kongreso 
priimto biliaus.

Amerikiečių asociacija Japo
nijoj, Amerikos pirklių asocia- 
cija Tokioj ir kitos draugijom 
ruošia telegramas, kurios bus 
pasiųstos Jungt. Valstijų vals
tybės departamentui su prašy 
mu, kad japonų išskyrimo bilius 
butų atšauktas. Vadovaujamų
jų Amerikos biznio įstaigų ir 
bankų atstovai siunčia telegra
mas savo organizacijoms namie, 
ragindami daryti tolygių žings
nių.

Jungtinė bažnyčių taryba 
smerkia kongreso žygį.

WASHINGTON, D. C., bal. 
20. — Bažnyčių organizacija, 
žinoma vardu “Federal Council 
of Churches”, kreipėsi į senatą 
ir atstovų rumus prašydama, 
kad japonams taikomas imigra
cijos biliaus įstatymas butų at
mainytas ir kad tas klausimas 
butų bendrai su vykdontaja val
džia išspręstas tinkamesnių bu- 
du. Savo pareiškime ta bažny
čių' organizacija sako, kad kon
gresas savo griežtu žingsniu da
ro didelę klaidą, nes tų. pačių 
rezultatų esą galima atsiekti vi
sai draugingu budu, neužgau- 
nant Japonijos savęs gerbimo 
jausmo.

Maras Indijoj
Per vieną pastarą ją 'savaitę mi

rė apie 9 tūkstančiai žmonių

KALKUTA, bal. 21.— Pund- 
žabo srity siaučia maras. Per 
praeitą savaitę apie devyni 
tūkstančiai žmonių mirė. La- 
horoj, kaip pranešama, kas 
dien miršta maru huo ketu
riasdešimt iki penkiasdešimt 
žmonių.

PEOR1A, III., bal. 21.— Dr. 
James Campbell važiuodamas 
automobiliu užgavo kitą ėjusį 
daktarą Ch. Zeiglerį. Sunkiai 
sužeistas, dr. Zeigleris nugaben
tas ligoninėn mirė.

Eleonora Duse mirė
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

PITTSURGH, Pa., 
Anksti šį rytą, 2:30 
vįešbuty pasimirė 
garsioji italų artistė 
Eleanora Duse.

Praeitų metų spalio mėnesio 
pradžioj ji su savo trupa atva
žiavo Amerikon vaidinti. Beveik 
visą žiemą ji praleido Kalifor
nijoj; pabaigoj kovo mėn. atvy
ko į Detroitą, o iš ten į Pitts- 
burghą. Pittsburghe, po vaidi
nimo balandžio;5, ji susirgo in
fluencija ir dabar, po dviejų sa
vaičių ligos, mirė.

Eleanoros Duse tėvai irgi bu
vo aktoriai, ir ji gimė traukiny, 
kelionėj tarp Paduos įr Veneci
jos, 1859 m. spalių 3. Ji pradėjo 
vaidinti būdama trejų metų am
žiaus, ir vėliau patapo viena 
garsiausių pasaulio artisčių.

38 Herrino gyventojai 
eina kalėjimai!

Pasmerkti už prohibicijos 
tymo laužymą.

įsta-

DANVILLE, III., bal. 21. — 
Trisdešimt astuoni Herrino gy
ventojai tapo šiandie federalio 
teisino pasmerkti kalėjimai! 
įvairiam terminui, nuo dviejų 
iki šešių mėnesių kiekvienas, ir 
piniginėmis pabaudomis nuo 
200 iki 1500 dolerių.

Visi jie buvo kaltinami dęl 
laikymo ir pardavinėjimo svai
ginamųjų gėryrnų.

GRUZINŲ KALBA PADARO
MA OFICIALĖ GRUZIJOS 

KALBA.

MASKVA, ' bal. 19. -r Tele
grama iš Tifliso sako, kad Cfruzi-^ 
jos sovieto'nutarimu gruzinų 
kalba patampa oficialė valsty
bės kalba. Rusų, armėnų ir tur
kų kalbos gali būt vartojamos 
pagalbinėse krašto įstaigose..( 

f

MASKVA, ' bal. 19.

TARPTAUTINIS RAUDONOJO
KRYŽIAUS SUSIRINKIMAS.

21. — Ra-PARYŽIUS, bal.
landžio 28 Paryžiuj įvyks tre
čioji Raudonojo Kryžiaus 
Draugijų Sąjungos generalės 
tarybos sesija. Vyriausiai bus 
tariamos dėl kovos su džiova. 
Laukiama sesijoj dalyvaujant 
atstovų iš Jungtinių Valstijų ir 
kitų Pietų Amerikos valstybių.

FRANCIJA PRIIMA DAWES 
REPARACIJŲ PLANĄ.

PARYŽIUS, bal. 21. — Fran
ci jos valdžia pranešė reparacijų 
komisijai, kad ji priimanti Da- 
wes’o ekspertų komisijos rapor 
tą kaip^ pamatą reparacijų 
klausimui išspręsti.

ŠALIAPINO DUKTĖ ATVA
ŽIUOJA AMERIKON.

LONDONAS, bal. 21. — Gar
saus rusų dainininko šaliapino 
duktė, Lydija, taipjau daini
ninkė, dainavusi Paryžiuj ir 
Berline, o dabar pasirodžiusi 
Londone,»greitu laiku žada iš
važiuoti Amerikon pas savo 
tėvą. Amerikiečiai, be abejo, 
turės progos ją išgirsti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, balandžio 21, užsienio pini- 

prų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų..... $4.38
Belgijos, 100 frankų............... $5.42
Danijos, 100 kronų ....... '.......  $16.69
Italijos, 100 lirų u................. $4.46
Francijos, 100 frankų ........... $6.86
Lietuvos, 100 litų ................. $10.00
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.91
Olandijos, 100 florinų ....... $37.32

. Suomijos, 100 markių ........... $2.54

bal. 21. — 
vai., čia 

influencija 
tragike

Požėla parito 
Mignanį

Rytoj vėl imsis dar su 
didesniu priešu: su ja- 
pony čampionu Taro Myaki

pora ristikų buvo — 
Bance- 
” Wal-

laiko 
kaip 

nes pir- 
“Drapiežnasis

Karoliui Požėlai nebuvo di
delio vargo paristi ir šisai ita
lų galijotas, A. Migliam.

Įvykusiose vakar Meldažio 
salėj imtynėse Požėla apsitriu- 
sė su juo dviem atvejais, pirmą 
susieini mą pagirdydamas Mig- 
nanj per 23 minutes, o antrą 
susiėmimą per 20 minučių.
Banccvičius patiesė Wallacą.
Antra

“Drapiežnasis Dzūkas” 
viči-us su “Rough Housii 
lacu.

Bancevičiui dar mažiau 
reikėjo patiesti Wallacą, 
kad Požėlai Mignanį, 
mą susikibimą
Dzūkas” * patiesė 
Housą” per 13 minučių, o ant
rą kartą* per 15 min.

Trečia ristikų pora buvo Le
vickas su Kolumbu, Dviem at
vejais susiėmus, Levickas par
metė Kolumbą pirmą kartą 
6 minutes, antrą kartą irgi be
veik į tiek pat laiko.

Plačiau apie tai bus rytoj, 
Sporto skyriuj.

Rytoj Karolis Požėla turės 
ištikro gal sunkinusį darbą, 
kokį jis iki šiol buvo turėjęs, 
Pirmojo Regimento Armory, 
kampas 16-tos gatvės ir Michi- 
gan avė. Karolis Požėla ryt 
vakare susirems su japonų 
čampionu Taro Myaki, kurs 
buvo ėmęsis su dižiausiu Ame
rikonu čampionu Ed. Lewisu ir 
su Gardini.

Anglų laikraščiai labai daug 
rašo apie rytojaus ristynes, ir 
bijo, kad čia Požėla gal per
daug didelį kąsnį apžiojęs.

Kaip ten nebūtų, lietuviai 
“stikina” už Požėlą. Gal jie ir 
neapsiriks.

KOVA SU BEŽDŽIONE.

šeši jos sukandžioti žmonės te
ko gabenti ligoninėn.

KANSAS CITY, Mo., bal. 21. 
— T. Ewing su žmona, parėję 
namo, rado viską didžiausioj 
netvarkoj. Daiktai išblaškyti, 
kėdės, stalai sulaužyta.

Ewing pasiėmęs vieną stalo 
išlaužtą koją ėjo į kitus kamba
rius ieškoti, bet tuo tarpu jo 
žmona pastebėjo ant lentynos 
besėdinčią beždžionę. Su kaimy
nų ir dviejų policistų pagalba 
beždžionė buvo sugauta ir nuga
benta policijon, bet čia ji stip
riai sukandžiojus ir apdraskius 
keletą žmonių, ištruko vėl lau
kan.

Paaiškėjo, kad beždžionė pri
klausė daktarui Cunningham’ui, 
kurs laikė ją eksperimentų tik
slams. Ji buvo ištrukus iš nar
vo, išlaužius medines štangas. 
Daktarui duota žinia, ir jam pa
vyko vėl savo beždžionę sugau
ti. šeši jos sukandžioti žmo
nės teko gabenti ligoninėn.

AVIATORIUS NUPUOLĖ Iš 
1000 PĖDŲ AUKŠTUMOS

SAN FBANjCISCO, Calif., bal. 
21.— Leit. John Benton, armi
jos aviatorius, išlėkęs aerop
lanu su viena jauna moteria 
kaipo pasažieriu, iš 1000 pėdų 
aukštumos nukrito į San Fran- 
cisco užlają. Ąbudu išliko ne
sužeisti.
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Gatvekarių darbininkai no- Del prohibicijos įstatymo 
. ri diedesniy algy pakeitimo

DETROIT, Mieli., bal. 21. — 
Miesto valdomųjų gatvekarių 
darbininkai, skaičium 1,500, 
reikalauja, kad jiems butų pa
didinta alga 14 nuošimčių. Gat
vekarių administracija pareiš
kė, kad jeigu teks darbininkų 
reikalavimas išpildyti, tuomet 
teksią brangiau imti iš žmonių 
už vaižnėjimą gatvekariais, nes 
kitaip gatvekarių opera vimas 
inkstui duotu dideliu nuosto
lių.

Gaisras leviathano
, GARLAIVY.

SOUTHHAMPTON, Anglija, 
bal. — Saliono virtuvės sande 
ly buvo iškilęs gaisras, kurs 
betgi veikiai buvo užgesintas 
Gesinant pagadinta kiek salio 
nų dekoracijos. Ugniszkilo, kai 
atvykę iš New Yorko pasažie- 
riai buvo jau krantan išleisti.

GATVEKARIŲ STREIKAS 
HAVANOJ.

HAVANA, Kuba, bal. 21. - 
šiandie sustreikavo gatvekariv 
konduktoriai ir motormanai 
simpatizuodami streikuojant 
tiems dokų darbininkams.

Streikuoja taipjau kai kurie 
ispanų kalba leidžiamų laikraš
čių spaustuvių darbininkų.

KOMUNISTŲ LYDERIS PA
SMERKTA DEPORTUOTI

Jonas Stankovič, buvęs Jugo
slavų Komunistų Sąjungos- A 
merikoj sekretorius, kurio byla 
dėl deportavimo tęsės per dve
jus metus, bus vis tik deportuo* 
tas. f Vakar federalio teismo 
teisėjas Cliffe patvirtino pirme- 
snį imigracijos vyriausybės 
įsakyjną jį deportuoti ir Stan
kovič dabar atiduotas į imigra
cijos valdininkų rankas išsiųsti 
atgal į Jugo-Slaviją.

Pinigai Lietuvon 
Telegramų 
tik už $1.75

Naujienos rado būdą dar labiaus atpiginti 
telegramo kaštus siunčiant pinigus Lie
tuvon.

Dabar galite pasiųsti per Naujienas pini
gus Lietuvon TELEGRAMŲ vietoj penkių 
ar šešių dolerių už telegramą tiktai už $1.75.

Telegramais per Naujienas siunčiami 
pinigai išmokami visur Lietuvoj į tris—ke
turias dienas, o pačiame Kaune, o taipgi 
Šiauliuose, Mariampolėje, Panevėžyj, išmo
kami į dvi dienas po išsiuntimoi pinigų iš 
Naujienų ar dar greičiau.

Norėdami skubiai pristatyti pinigus Lie
tuvon, doleriais ir litais, siųskite per Nau
jienas atpigintu telegramų.

\ Siunčiamieji per Naujienas PERLAIDO
MIS pinigai Lietuvon nueina į trejetą savai
čių ir tuoj esti išmokami Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banke, arba jo artimiau
siuose skyriuose, arba paštoje visuose sky
riuose.

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, atei
kite Naujienų ofisan ar j bent kurį Naujie
nų Skyrių, arba atsiųskite pinigus į Naujie
nas, išpirkę money orderį ant vardo Nau
jienos ir ąiškiai parašykite kas ir kur Lie
tuvoje siunčiamuosius pinigus tur gauti.
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Atstovų rūmų komisija klauso 
“šliapiųjų” argumentų.

WASHINGTON, d. C., bal. 
21.— Atstovų rūmų teisių ko
misija šiandie klausė argumen
tų “šliapiųjų,” proponuojančių 
prohibicijos įstatymą pataisyti 
taip, kad butų leista daryti ir 
pardavinėti alų, turintį 2.75 
nuoš. alkoholio.

Penkiasdešimt devyni atsto
vai jau yra įnešę tokį bilių. Re
gis visa ši sayaitė bus pašvęs
ta klausymui slapiųjų argumen
tų, tarp jų ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento Gom- 
perso, kurs yra didelis prohibi
cijos įstatymo pataisymo šali
ninkas. Gompersas nurodo, 
kad» visiška prohibicija padarė 
lai, kad žmones vietoj alaus 
pradėjo gerti degtinę. Jeigu 
butų leista vartot 2% nuoš. 
alus, žmonės liautųsi save nuo
diję munšainu, nes turėtų ge
ro, skanaus ir sveikatai neken
kiančio gerynio.

BANKININKAI PASMERKTA 
KALĖJIMAI.

MOUNE, III., bal. 18.— Ban
kininkai William ir Harvey 
Holzinger, brokai, saviniiiikai 
Geneseo Savings banko, kurį 
valdžia uždarė 1921 m., už ne
legaliuos bankines operacijos 
tapo teismo pasmerkti nuo vie
nų įįj trijų metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Chicago ir apielinkė.— šian
die veikiausia lis; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis 
inainąsis vėjas.

Saulė teka 4:59, leidžias 6:38
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K as Dedasi 
Lietuvoj

LIETUVOS UNIVERSITETO 
LIETUVIAI STUDENTAI.

i Knygos už Pusę Kainos! Paskutinis Knygų Nupigmimas! j
Šių metų kovo mėnesio 22 

dieną buvo išsiuntinėti “žymes
niems” asmenims Kaune seka
mojo turinio pakvietimai sąry- 
šyj su atvykimu Kaunan Lat
vių Universiteto Studentų cho
ro (iš 90 žmonių), kurio kon
certas rengiamas Valstybinia
me Dramos Teatre ko^o mėn. 
23 dieną, sekmadienio vakare; 
minimi pakvietimai skamba ši
taip:

B 
B

i

• PrisiusHite Aušros Knygynui TIK $ 10.00Pasirinkite Knygų ūž: $26.00.
Šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygų nupiginitnas.. Todelgi, nepraleiskite progos, įsigykite reikalingiausių 

Jums knvffU. Peržiūrėkite šitą visą knygų sąrašą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingų knygų. Šitame 
sąraše yra parinktos visos geriausios knygos ir visos reikalingiausios knygos. Šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 
jis tęsis tiktai iki birželio-June 1 dienai, Todelgi, pasirinkite tuoj iš šito sąrašo knygų uz $20.00 pilna kaina, o Ausros Knygy
nui prisiųskite tiktai $10.00, jei imsite ir daugiau knygų, mokėkite už visas knygas tiktai puse kainos. Jei imsite uz mažiau 
knygų negu $10.00, prisiųskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos. Bet geriausia įseis 
Jums jei imsite knygų nemažiau $10.00, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų uz didesnę su

mą, tai kvieskitės kitus į talką, su draugais susidėkite bendrai. Knygų galite imti po kiek kurių norite.
 1 --  ---------------- —
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Kovo men. 23 d’, latvių stu
dentų koncertui pasibaigus (23 
vąl.) Lietuvių Klube įvyks lat
vių-lietuvių studentų vakarienė.

Moloniai kviečiamo Tamstą 
atsilankyti.

H
s

Liet. Un-to 
Lietuviai Studentai”.

Ištiesų,—jog šį pakvietimą 
skaitydamas žmogus nėkiek ne
abejoji, kad tai tikrai Lietuvos 
Universiteto Lietuviai Studen
tai yra... (Pakvietime, be to, 
yra ir grynai spaudos teknikos 
keletas netobulumų, kas irgi 
metasi akysna).

—Pilietis (Kaune).

■

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma kaip meilė vystosi pas 

vyrus ir moteris ir kaip ta meile reiškiasi pas 
įvairias tautas. Knyga nepaprastai žingeidi 
visiėms kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
216, didelio formato, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na mažai norintiems įsigyti šitą knyga vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gautu_________ _____________ ________
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintėle knyga pas lietuvius, kuri 
Famokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 

visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. Šitą knygą turėdami by kur lengva 
laišką parašyti anglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00, iki birželo 1 dienai tik $1.75

SUeMė PRASIKALTĖLĮ.

' Lietuviškas Sapninykas
šitas Lietuviškas Sapninykas yra sutaisytas B pagal tikrą persiškai egiptišką sapninyką ir net 

5 su 300 paveikslų. Taipgi randasi ir planetos B. atspėjimui ateities. Šitas Sapninykas geriausiai 
_ išguldo visokius sapnus, kokius tik žmonės 
n sapnuoti gali. šito Sapninyko jau nebu- 

• vo niekur, galimą gauti, buvo išsibaigęs, B dabar mes vėl jį atspausdinome. šitas Sap- 
ninykas lietuviškam pasauliui yra žinomas 

•s kaipo Olszewskio Sapninykas. Ir už jį geres- 
Į nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, apdarytas.

3 Kaina $1.50, iki birželio J. dienai tik $1.25. 
Neapdaryto kaina75 centai. ,

Kaunas. — Kovo 13 d. vaka- jį 
rą Žaliajame Kalne policijos g 
suimtas- mažas vos 15 metų g 
amžiaus kriminalistas Br. Juo- 
d-is. Jis, tarnaudamas “Blai
vybės” Valdyboj, naikindavęs 
apmokamas sąskaitas, o pini
gus pas i imdavęs sau. Su pun
deliu “Blaivybės” plakatų ir 
atviručių vaikščiojęs po svai
giųjų gėrimų įstaigas, versda
mas pirktis plakatų ir atviru
čių tiek, kiek įstaigoje kam
barių. Pastebėjęs netvarka įs-| 
taigoje, rašydavęs protokolų ir, 
tuo pagąsdinęs įstaigos savinin
ką, gaudavęs kyšių. Savo ųpe-^ 
racijoms jis turėjęs pasidirbdi
nęs štampų ir štempelių; taip 
pat išmokęs padirbinti valdy- i 
bos narių parašus. O esąs jisai 
tik trečios klasės mokinys. Nuo 
jo operacijų “Blaivybė” turin
ti gerokai nuostolių, o smukli
ninkai taip pat. Rekomendavęs 
“Blaivybei” darbštų ir mitrą 
Lernaitį vienuolis Biz-as.

Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir J. Janušonis. Įžy

miausiųjų pasaulio gyvulhj ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 1923. Pusi. 270, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50.= $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.50. 

f Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai.
Šilu iviij 

B 1890 metais.
Al______=1-

Ar jus žinote, kad
Gary, prezidentas Steel Trust pasi

žadėjo prašalinti 12 valandų darbo, 
dieną kuomet jis galės gauti užtek
tiną skaičių darbininkų kad darbas 
eitų savo keliu. Kad gavus tų dar
bininkų, jis nori permainyti Imigraci
jos įstatymus, taip kad didesnis skait
lius kitų šalių darbininkų butų įlei- 
džiama. Ar jus žinote, kad išdirbė
jai Helmar Cigąretų didžiuojasi savo 
gerais cigaretais kurie yra 100% gry
no Turkiško tabako.

SPLINKSMA
MAŽA MERGAITE

Atgabeno linksmybę na-! 
mams. Mrs. Pricete atgavo 
savo sveikatą vartojant Ly-' 
dia E. Pinkham’s Vegetab- 

le Compound.’

Scootac, Pa. — “Aš niekuomet ne
turėjau noro dirbti, ir kuomyt aš ban-

Lazdynų Pelėdos Raštai
Keturi tomai, apdaryta į 

ėję, 1922. Pusi. 950. Kaina 
1 dienai tik $4.50._________

Pilnas Lietuvių-Anglų i> Anglų-Lietuvių Kalbų žodynas
Šitame žodyne randasi visi angliški ir lietuviški žodžiai. Prie kiek; 

vieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius-angliškai 
tarti, taipgi Žodžiai paženklinti kursyvomis litaromis prie kokio gramati
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didelė, formatas 6x9. /Pusi. 1274, 
apdarai labai drūti, šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apseiti nei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 
reikalingas kiekvienam mokytam paprastam. Greitu laiku žodyno kai
na bus pakelta iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei užsisąky- 
site iki birželio 1 dienai gausite tik už $7.00,v
R an k ved i s Angliškos Kalbos

Sutaisė J. Laukis. Iš jo galima mokintis be pagelbos mokytojo. No
rintis išmokti anglų kalbą būtinai įsigykite šitą rankvedį. Pusi. 810, ap
darytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.

Lietuvos įstatymai
Sistematizuotas įstatymų, Instrukcijų Rinki 

nys. Sutaisė teisininkas A. Merkys, redagavo 
Vyriausio tribunolo piimininkas — Krikščiūnas. 
Knyga yra labai didelė, turi net 1031 puslapių. 
Kad geriau pažinus Lietuvos tvarką, Tdetuvos 
teises, kurioms Lietuvos žmonės naudojasi, rei; 
kia būtinai perskaityti Lietuvos įstatymus. Ši 
toje knygoje yra aiškiai parodoma sulyg kokiais 
įstatymais Lietuvos žmonės tvarkosi. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.__________
Pajauta

Pajauta arba Lizdeikos duktė XIV šimtme
tyje. Istoriškas romanas M. Bemotavičiaus. 
Sulietuvino Jonas Montvilas. Pusi. 468, apda
ryta. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Botanika

Botaniką arba Taislius Auguininis. šitą 
svarbią knygą parašė kun. Ambraziejus Pabrie- 
ža. ‘ Knyga naudinga, tik deja jų .gana maža 
turime, pertai norintis šitą knygą įsigyti pasi
skubinkite. Pusi. 166, didelio formato, apdary
ta. Kaina $3.50, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Apsakymas Kelionės į Palestinos Žęmę.

Knyga pilna žingeidumo iš kelionės po Jeru 
zolimą ir kitas šventas vietas, kaip tai: Naza- 
ret, Beirut, Smirna, Kalną Kalvarijos, Kalno 
Tabaro, Kalną Karmelių, šv. Juozapo Grabą, šv. 
Jokūbo šulinį, Trijų karalių žvaigždę, Erodo 
dvarą, Judošiaus pasikorimo vietą, upės Jeriko, 
Jordono ir kitas žymias vietas. Šitas vietas ap 
lankė ir tą viską surašė kun. P. Gonkus. Pusi. 
302, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50»_____________________________
Moteris ir Socializmas

Šitą svarbią knygą paraše garsus socializmo 
žinovas August Bebel, į lietuvių kalbą vertė 
žinomas literatas V. K._ Račkauskas. Pusi. 429, 
apdaryta. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00._______________________________________
Augalų Fiziologija

Paruošė M. Stankevičius. Vilniuje, 1920. 
Pusi. 134, apdalyta. Kaina $1.50, iki birželio 
1 dienai tik $1.25. ___  __________

Žinynas. •
Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną lie

tuvį. čia randasi rinkinys visokių patarimų apie sveikatą ir budus gydy
mosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kitiems, čia randas 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geografijos 
ir medicinos. Namai be Žinyno, namai be mokyklos.'Nauja laida. Pusla- 
pių 392, gražiais apdarais. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. 
Naujas Pilnas Orakulas.

Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia ir praktiškiausia 
monų knygų visame pasauly, šitoje knygoje yra daugybė paveikslų, ku
riuose atvaizduojama visi pasaulio zababonai ir monai. Nauja lai
da, gražiai apdaryta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00. ;
Lietuvių Kalbos Gramatika.

Parašė Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 
gramatika. Sykiu šitoje gramatikoje randasi ir Sintaksė.. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadinei, kuri nori pagamin

ti gardžius valgius. Pusi. 162, apdaryta $1.75, iki birželio 1 dienai tik 
$1.45. _______

dvi knygas. Tilž- 
$5.00, iki birželio

Ivanįiove
ParašE Walter Scott. • Romanas dviejose 

knygose, apdaryta j vieną. Tilžėje, 1922. Pusi. 
450. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Vienuolio Raštai

Dvi knygos apdarytos į vieną. Tilžėje, 
1922. Pusi. 560. Kaina $3.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $2.50.___________ .
Šventas Petras Ryme x

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908.
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00. ' *
Karo T akas

Paraše Mayne Reid. Išeiviai iš Transvali- 
jos. Tilžėje,1 1923. Pusi. 192, apdaryta. Kaina 
$1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25.
Rymas

Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. 
Kkina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
Iš Mano Atsiminimų

Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.50.___________________
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Putino Raštai
Dviejose knygose, apdaryta. į vieną. Tilže 

je, 1922. Pusi. 480. Kaina $2.50, iki birželio 1 
dienai tik $2.00.________ ;A
Skalpų Medžiotojai <•>''

Parašė. Mayne Reid. Tilžėje, 1922. Pusi. 
219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai

T“
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Bžemės Globusas.

Pirmas lietuviškas globusas, darytas Lietuvoje, šitame globuse ran
dasi visi pasaulio kraštai, mapos. šitą globusą turėdami savo namuose ma
tysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo namus. Glo
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bet 
iki birželio' 1 dienai tik $10.00.
Geografija arba žemės Aprašymas.

Knyga su daugeliu paveikslų, Su daug mapų, gražiais apdarais. Pusi. 
469. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga žingeidi, verta 
visiems įsigyti.

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.
Parašė Dr. Jonas šliupas. Tai pilna Lietuvos Istorija nuo 13 iki 16- 

tam šimtmečiui. Svarbus dokumentas ir verta žinoti visiems, kurie intere
suojasi Lietuvos Isterija. Pusi. 563, apdaryta. Kaina $8.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50. L,, HtJ
Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.

Parašė Simanas Daukantas. Puslapių 531, apdalyta. Kaina $2.75, 
iki birželio 1 dienai tik $2.25. ■

Lyties Mokslas.
Parašė Dr. A. J. Karalius. Knyga labai žingeidi ir daug pamokinanti, 

su daug paveikslų, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400, ap
daryta. Kaina $7.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
Istorija Abelna.. <

Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta. Kaina $2.75, iki bir
želio 1 dienai tik $2.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
Ethnologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.

Knyga su daug paveikslų. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumo, verta ją įsigyti vi
siems^__________________ ______________________ ______________
Istorija Amerikos.

Ppe galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusi. 364, apdaryta. Kainą 
$2.25, iki birželio 1 dienai tik $1.75.-----------------------------r------ -------- -------------------------------- 
iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių.

Parašė Dr. Jonas Basanavičius. Labai žingeidžios apysakos apie vel
nius, dūšias ir t.t., Pusi. 470, apdaryta. Kaina $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $2.00. z
Sveikata.

šita knyga turėtų rastis kiekvieno lietuvio name, nes joje randasi 
tokie dalykai, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knyga pilna paveikslų, 
atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiksluose parodo- 
xna_ kokie vabalai užkrečia žmogaus kūną. Kaip nuo visokių ligų saugotis 
ir kaip gydytis. Pusi. 839, gražiuose apdaruose. I Kaina $2.00, iki birželio 
apdaryta. 'Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.

Šitą knygą prirengė Lietuvos Mylėtojas da 
Išleido tais laikais gyvavusi Bal- 

timorėje, Md., M. D. M. Draugystė, šitų kny 
gų randasi Aušros Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pasiskubinkite. Pusi. 
234, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
?tį $1.00. • ' ____________________
Lietuvių Kalbos Sintaksė

= Paruošė P. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. M 56. Kaina 35c., iki biržežio 1 dienai tik 30c.
įį Žodynas Angliškai-Lietuviškos Kalbos

(Dalis II). Sutaiso A. Lalis. Visi žodžiai 
angliški išguldyti į lietuvių kalbą. Pusi. 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.
Žemaičių Vyskupystė • ' r

MĮ šitą garsią knygą parašė Vyskupas Motie- 
£ jus ValanČauskas. Knygoje galimą rasti tą, ko 
H nei vienoje Lietuvos istorijoje nesiranda. Kny- 
!a F°je Parodoma yra kaip žemaičiai likosi ap- 
įj krikštyti, kokias dovanas jie gavo, kaip ir kada 

steigęs įvairus miestai ir bažnyčios Žemaitijoje, 
kaip atsirado klioštoriai, bemadinai, barniai ka 

£ talikų su kalvinais, jėzuitai Varniuose, karalius 
ties Šatrijos kalnu, dominykonai, karmelitai, ra- 

Ls kitai, Telšiai, Plungė, Kretinga, Raseiniai, Ke- 
dainiai ir t.t. Tai yra svarbus istoriškas doku- 

Smentas, vertas kiekvienam lietuviui žinoti, šitų
knygų turime gana mažai ir niekur gauti jau 
nėra galima, užsisakę pirma, laimėę. Pusi. 247, 

rr apdaryta ir didelio formato. Kaina $8.00, iki
birželio 1 dienai lik $5.00.

5Į Lietuviškai-Latviškas, Lenkiškiii-Riisiškas 
$ Žodynas

Šitą garsų keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno, kuriame rastųsi keturios kalbos ir tiek 
daug žodžių, pas lietuvius nėra. Norintiems 
pažinti paminėtas kalbas būtinai verta įsigyti 
šitą žodyną. Musų patarimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavę negausite. 
Pusk 293, apdarytas, didelio formato. Kaina 
$4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.00.
Kun. Tumo-Vaižganto Raštai

Vaižganto raštuose randasi visko kas reika 
a žinoti literatiškam žmogui. Stylius rašto, 

_ >os gražumas ir gyvus įvairių dalykėlių api- 
budinimas, tai Vaišganto dovana. Knyga labaį 

— didelė, nes susideda iš 5 tomų, bet apdaryta į 
Įli vieną knygą. Pusi. 1142, gražiais apdarais. 
B Kaina $8.00, iki birželio 1 dienai tik $5.00.
g Svarbus Tautos Dokumentai

1. Vyskupo Antano Baranausko — laiškai 
rij profesoriui Baudouin de Courtenay.

2. Kun. J. Žiogo — Archanologiški .tyrinėji 
mai Gaidės apylinkėje, su paveikslais.

3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Griniaus — 
Seinų Vyskupystės Istorija.
. 4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių
ir prūsų mytologijai.

5. Dr. Griniaus — Medžiaga L. Ivinskio 
biografijai.

6. M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu- 
viij rašytojas pradžioje XIX amžiaus.

7. Kunigo A. Sabaliausko — Apie žeimių- 
lytiečių lietuvių tautinę muziką.

šitos visos knygos yra apdarytos į vįeną, 
“Lietuvių Tautos” leidinys. Kaina $7.00, iki 
birželio 1 dienai tik $5.00.
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džiau ką nors dirb
ti stovėdama, aš 
vos tik galėdavau 
pavaikščioti. Kaip ų 
kada aš turėdavau i 
labai didelius skau 
smus ir būdavau 
guliu lovoje po dvi 
arba tris dienas. 
Tokiame stovyje aš 
buvau iki pat me
tai laiko atgal 
kuomet aš pama-
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TPampėjos Galas
Parašė Eug. Turo. Romanas. Tilžėje, 

1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki 
■birželioldienai tik $1.50._________________

• * Kuomet as pama
čiau Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound apskelbimą laikraščiuose. 
Aš buvau girdėjusi nuo moterų kal
bant, kad jos yra geros gyduoles nuo 
moterų ligų ir mano teta mane, kad 
jos pagelbės, nes ir jai pagelbėjo. Aš 
pradėjau vartoti Vegetable Com
pound ir jos man labai pagelbėjo ir 
aš atgavau savo sveikatą kol aš pa
stojau moti’na ir vėl. Aš manau, 
kad jos pagelbėjo ir prie kimdymo, 
nes su pirmaisiais mano kūdikiais aš 
kentėjau daug daugiau negu su ši
tuo. Tūkstantį sykiu tariu jums 
ačiū už geras gyduoles ir už gerą 
man pag.elbą . Ištikrųjų padarė mu
sų namus lįnksrtais”. — Mrs, Robert 
Price, Scootac, via Lockhaven,’ Pa.

Paskutiniu visoj šaly nubalsavimu 
pi rkeju ■ Lydia E. Pinkham’s Vepretab- 
fe Compound. 98 iš kiekvieno 1OO 
portuoja, kad joma tos gyduoles pa- 
gclbėjo. .__ _ .
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Tiesų Vadovas ir Patarėjas
Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kny

gą turėdamas neveiks kiekvieną’ sykį bėgti pas 
advokatą, bet atrasi jojo įvairius patarimus— 
legališkus su įvairiomis legališkdmis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75._________
Beit-Hur

Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
.Patašė Lew Wallace. Pusi. 472, apdaryta. Kai- 
na $2.00, iki T diehai birželio tik $1.50.______
Sekretai Monijinio, Arba Kaip 
Likti Burtininku

Pirma knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti monus bei visokias štukas. Knyga su 
daug paveikslų. Pusi. 174, apdaryta. Kaina 
$2.00^ iki birželio 1 dienai tik $1.50._______
Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje, 
ir Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

šitą istorišką knygą parašė Dr. Jonas šliu
pas. Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 
1569 metų iki 1795 metų arba nuo Liublino uni
jos iki Rusijos pasidalinimo. Norintiems susi
pažinti su Lietuvos istorija verta įsigyti šitą 
knvtra. Ištisi. 552, apdaryta. ICama $4.00, llci 
t>ivXcIio X dienai tik $3.00.

Raktas Pažinti Augalams
(Kurie žydi pavasarį, vasarą ir rudenį). 

Paruošė J. Avižius. Kaunas, 1921. Su /pa
veikslais. Pusi. 250. Apdaryta. Kaina $1.75, 
iki birželio 1 dienai $1.50.
---------------------------  ---------------------—i..........   — ---y-- 
Rašto Istorija----------------------------/

Aprašo kokįu budu žmonės rašyti išriibko, 
kokiu bQ3^|ai^r’aSto^išsidirbo, koktos- tautojęrpir- 
miau ir kokios paskiau. Raštai įvairių' 
vartojami senose gadynėse ir t.t. Knygą sutaisė 
šernas. Pusi. 304, apdaryta. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00.______________ _
Gamtos Istorija \ \ ’

Paruošė Dr. A. Bacevičius. Su paveik&Iąis. 
Pusi. 209. Apdaryta. Kaina $1.50, iki birže- 
lio 1 dienai tik $1.25.____________t
Mažvydas

Seniausis^ Lietuvos rašytojas. Gyvenęs pra
džioje 16-to šimtmečio. Ją darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $2.50. . \
Buhalterija

Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921. Pusi. 184. 
Kaina $1, iki birželio 1 dienai tik 90c._____
Trumpa Lietuvių Kąlbos Gramatika f

Pagal Stuobrį sutaisė S. P. Tananevičius. 
Chicago, III., 1909. Pusi. 102. Kaina 50c., iki 
birželio I dienai tik 40Č.
Lietuvių Protėviai .

Parašė Dr. Jonas šliupas. Knyga istoriška 
ii* gana didelės svarbos'. Pusi. 283, apdaryta. 
Kaina $2.00,, iki birželia 1 dienai tik $1.75,
Geometrija

Sutaisė M. šikšnys. Trečioji dalis. Kau
nas, 1922. Pusi. 124. Kaina 90c., iki birželio 1 
dienai tik 75c. ' , < "

Algeibros Uždavinynas
. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis I ir II. Apda

rytos į vieną. Kaina $1.75, iki birželio 1 dienai 
tik $1.50.______
Chemijos Vadovėlis

Sutaisė V. Rūkas.- Kaunas, 1922. Pusi. 
192. Apdaryta. Kaina1 $1.75, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50. - r
Rusiškai-Lietuviškas Žodynas

(Kišeninis). Paruėšė A. Vėgėlė ir Straz
das. Puslapių 252. Kaina $1.00, iki birželio 1 
dienai tik 80c. , __________ 3
Naujas Lietuviškas Kalbamokslis

Prirengė Petras Gražbylys. Tilžėje, 1903. 
Pusi. 115. Kaina 45c., iki birželio l dienai 40c.
Zoologijos Sistematikos Terminų
Žodynėlis

Paruošė J. Elisonas. Kaunas. 1920. pusi. 
144.Kaina 75c., iki birželio 1 dienai tik 60c.

Trumpa Senoyės Istorija
Pagal prof. Vipper, Su daug paveikshj iš 

senoviškų liekanų ir 5. spalvuotais žemlapiais. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50, iki 
birželio 1 dienai tik $1,75.
Žmonių Poezijos Antologija

({vairių dainų rinkinys). Binkio tekstas, 
šemonio piešiniai. Lejpcinge, 1923. Pusi. 196, 
didėlio formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.60.

žmogatls Pkreigos.
šitą knygą parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 

Knyga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuvių kalbon vertė V. K. Račkauskas. Pusi. 245, 
apdaryta kaina $2.00, iki birželio 1 d. tik $1.75. |
Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas? *

Parašė profesorius Meyer. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda- 
ryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25. _________
Lietuviškos Pasakos įvairios.

Surinko Dr. Basanavičius. Visos apysakos randasi 4 knygose ir visos 
4 knygos apdarytos atskirai, šitose 4 knygose randasi virš 700 ąpysakų. 
Šitos apysakos yra svarbios, nes musų tėvų-tėveliai jas yra pasakoję ir 
jos taip ėjo iš gentkartės į gentkartę, kol garsus tėvynainis Dr. Jonas 
Basanavičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jos kad buvo pasakotos, 
šitos apysakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
vargai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kaina 
$9.00, iki birželio 1 dienai tik $7.00.
Žvėrys ir Žmogus <—-

šitą knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
įvairius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 
koks yra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pusi. 313, apda- 
ryta. Kaina $2.50, iki tyrželio 1 dienai tik $2.00. >
^‘Gyvenimas”

Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 
Mokslo Draugai. Redaguoja Dr. A. J. Karalius. “Gyvenimo” bendradar
biai — visi lietuviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio užsirašys “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus* dovanų naują 
knygą parašytą Dr. A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—kaip Nuo Jų Apsisaugoti”.

Pinigus malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei neturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių dainų1 katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siųskite šituo adresu:—g—

rGYNAS
Illinois.

Bedievių šventraštis
Knyga sudaryta iš senų “Kardų”. Daug 

Serų pasiskaitymų, daug paveikslų ir juokingų 
ainų. Pusi. 900, apdaryta. Kaina $4.00, iki 

birželio 1 dienai tik $2.00.__________________
Lietuvos Kariuomenė
, Knygoje aprašoma ir paveikslais parotioma 

Lietuvos kariuomępė ir „jos vadovai. Knyga 
žingeidi, ypač tiems,- kurie1 interesuojasi Lietuvos 
padėtim'. Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2.50.
Abrozflai

Keturi abtozdai — didžių Lietuvos kuni
gaikščių: Algirdo, Gedimino, Vytauto ir Keistu
čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, 
svetaines ir t.t. Kaina $2.00, iki birželio 1 die- 
nai tik $1.50.______
Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė
je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 
dienai tik $1.00.
Rytai ir Mytai

Parašė K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 
Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 50c.__________________________________
Christomatija—Dalis I ir II.

“Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, 
parašė J. Jablanskas. Kaunas, 1922. Pusi. 
540. Kaina $4.00, iki birželio 1 dienai tik $2.00.
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Vokiečių Okupacija Lietuvoje

Paveikslai ir aprašymai. Surengė J. šilie- 
tis. Knyga turi 190 paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laikų ir tiek pat puslapių su lietuvišku 
ir hnglišku aprašymu. Knyga didelio formato. 
Kaunas, 1922, pusi. 190. Kaina $6.00, iki birže 
lio 1 dienai tįk $4.00.
Vokiečių Kūryba

Parašė prof. Heinemanas. Vokiečių literatū
ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir
želio 1 dienai tik $2.75.
Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai

Sutaisė Šernas. Knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 370. Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00._____
Krėvės Raštai

Trijuose tomuose, apdaryta vienoje knygoje. 
Tilžėje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4.50, iki bir
želio 1 dienai tik $4.00.
Biblija Kunigo Bimbos

Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki
tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi

B
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pamokslai ir giesmės kunigo Bimbos. Taipgi 5 
daugybe paveikslų iš kunigų, davatkų ir rninyš- B 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoje yra pa- g 
juokiąma dv;asiškija. Pusi. ‘ 59, labai didelio 5 
formato. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik ■ 
$2.00. šita knyga yra “Sakęs” laidos ir jų g 
randąsi gana mažai norintis įsigyti pasiskubin- ■ 
kitę.
Gyvulių Protas

Parašė Dr. T. Želi. Pusi. 212. Kaina $1.25, S 
iki birželio 1 dienai tik $1.00. B
Psi.chologijos Vadovėlis

Paruošė prof. čelpanov. Vilniuje, 122. B 
Pusi. 242. Apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio g 
1 dienai tik !£1.75.
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis 

šitoje knygoje vaizdžiai .nupiešta abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos, Parašė A. B. Klaipė
diškis, Kaune, 1928 m. Pusi. 190, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienai tik $1.25.
Fizikos Dalis I, II, III

Visos trys dalys apdarytos į vieną knygą. 
Paruošė K. Sakienis. Vilniuje, 1923. Pusi. 470. 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik»$3.00.
Lietuvių Kalbos Gramatika

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da
mijonaitis. Kaunas, 1922. Pusi. 126. Kaina 
75c., iki birželio 1 dienai tik 6Oc.
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Kaip įsigyti Borden's “Selected” Pieną

F-3[D

Ser-

Užsisakykit
Borden is

“Selected”
šiandien

korespondencijosI
Detroit, Mieli.

Yra tūkstančiai Bordens
vežimų su pienu gatvėse.

Kiekvienas salesmanas ant
bile Bordens vežimo

jūsų orderį.
paims

Arba telefonuokite
klin 3110 — klauskite

vice Department — ir
kitę jūsų orderį.

Fran-

pah-

Jis bus paimtas veikmėn
tuojau.

BORDENS
Erm HvductsCo. oF Illinois

FranKtin 3U0

S į Pavasarį PirKite
CHEVROLET

automobiliu

Supertor KoadMetr t

Suparlor 4-Paasencar Coupe v.
Supertpr Sodan ......................   •
Supanbr Comimtercdal Chanais

495 
640 
795 
780 
395 
485 
580

Gražumas gamtos nereikalauja apmokėjimo. 
Keliai yra dėl visų. Grynas oras už miesto ir sau
lės spinduliai yra visų savastis; tuom sykiu šeimyna 
be automobiliaus negali tuo pasinaudoti.

To negali būti jūsų šeimynoj. Galite lengvai 
uždirbti ir užmokėti už Chevrolet. Dasižinokite 
kaip tai yra lengva.

Nežiūrėkite į kitus su pavydu kaip jie važinė
jasi automobiliais. Telcfonuokite arba ateikite dėl 
informacijų į musų krautuvę.

TAFEL MOTOR SALES
1348-48 W. Dlvision St. Tel. Humboldt 4989!

1

—

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau ir 

tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, kad 
bepasveiksiu.

Mane kankino vidurių nedir- 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t. t. neturėjau apeti
to ir neskanius atsirūgimus; 
ahelna’ buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbos, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu BA
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir į 6 mėnesius palikau 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio
nai aš pasirodau visuomenei; 
taipgi yra tūkstančiai žmonių 
pasveikę nuo S A LUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gera- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
tik norite būti sveiki ir tvirti, 

. tai naudokte SALUTAS BIT- 
Dabar Pirma TERI ir jums suteiks sveika

tą, sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skau
dėjimą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 

B miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo 
influenzos ir nuo kitą ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti,

■ kaip aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka
■ $1.00, 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną1 bonką 

$1.25, o už 12 bonkų $11.00.
Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau-

■ ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manaufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, a mes aplaikę, tuoj prisiųsi-

B me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių. I
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuo- 

I kit taip:
SALUTES MANUFACTURING CO.,

616 W. 31st St., Chicaggo, III. Tel.: Boulevard 7351

tvlesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.

A. BARTKUS^ Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Socialistų Prakalbos. Kalbės J.
Panken—New Yorko teisėjas.

žymus New Yorko teisėjas, 
socialistas Jokūbas Panken, bus 
Detroito svečias penktadieny,, 
balandžio 25 d. Jis kalbės mi
tinge apie Teapot Dome skanda
lą Washingtone.

Teisėjas Panken, kurs yra ži
nomas ne tik New Yorko valsti
joj, bet ir visose Suvienytose 
Valstijose, yra atkaklus kovo
tojas už Darbo reikalus, paro
dydamas tą savo veikimą kiek
vieną dieną. Jis buvo nuolatos 
užimtas, tik dabar gavęs mėne
sį atostogų kalbės eilėj mitingų, 
rengiamų Nacionalės Socialistų 
partijos įstaigos.

Nėra abejonės, kad visi, ku
rie girdėjo teisėją Juokubą Pan
ken, nepraleis progos atsilan
kyti šiame mitinge. Teisėjas 
Panken nebuvo Detroite per 
keletą metų ir todėl dabar yra 
gera proga užgirsti jį.

Įžangos tikietas 25c.

Binghamton, N. Y.
S. L. A. Reikalai. Susivienijime 

komunistams turi būt užkirs
tas kelias.

Kaip tik lietuviški komunis
tai subankrutijo savas organi
zacijas ir pritruko grašių, jie 
atsiminė dar vieną vietą kur 
jiems tektų pasipelnyti, tai -r- 
SLA. Jų agitatoriai pirmiau 
šmeižė ir niekino SLA. Vieną 
sykį Z. Zukelis kratydamas 
galvą sakė bolševikų susirinki
me Roseland, III. — “visi susi
pratę lietuviai darbininkai turi 
mest tą buržuazinį SLA ir tver
ti savo, susišelpimo organizaci
ją’’. Bet kaip tik pamatė, kad 
tas “buržuazinis” ŠLA gali bū
ti jiems naudingas, tai tuojau 
visi agitatoriai, Jukeliai ir kiti 
užsičiaupė ir palengva pradėjo 
rašytis į tą organizaciją.

Taip pastaraisiais dvejais 
metais jų rašymasis pasidaugi
no keliariopai ir to visko pa
sekmė — gerokas skaičius ne
smagumų nuo to gaivalo. Nors i 
jie dar mažumoje, bet nekurias 
kuopas jau užvaldė, o kitas vi
su smarkumu terorizuoja. Ten
ka prisiminti tik J. Bimbos in
cidentą ir aišku ko siekia ko
munistai susivienijime. Jie visi 
lankosi į susirinkimus ir kalba 
kuopos vardu, nors ir neteisė
tai, nekreipdami į tai jokios do
mės. Jie nori pasiglemžti SLA 
ir jeigu komunistams nebus už
kirstas kelias įeiti j susivieniji
mą, už kelių metų mes pama
tysim, jog esam po Maskvos 
agentų letena, panašiai kaip 
kad dabar ALDLD.

Todėl turint gerą supratimą 
apie komunistų tikslą ir pasirį- 
zimus pasinaudot SLA vardu ir 
turtu, reikėtų pasistengti pada
ryti galą įsileidimui komunisti
nio elemento į SLA. Tas reikėtų 
padaryti tuojau. Išrinkti geri 
patikimi atstovai j ateinantį 
seimą ir ten išleisti tam tikri 
įstatymai, pagal kurių kiekvie
nas naujai įs toj antis narys bu
tų šiek tiek kvalifikuotas arba 
suvaržytas.

Tad vardan SLA gerovės 
kiekvienas narys, darbuotojas, 
busimas delegatas turėtų apie 
tą klausimą gerai apsvarstyti ir 
atsimint koks gaivalas veržiasi 
į taip gerbiamą lietuvių organi
zaciją.

—Vytautas S. L. A. narys.

/

Į Lietuvą

Pirkite atvažiavimo laivakortes jū
sų giminėms Lietuvoje. Kompani
jos nuosavas ofisas Kaune gerai pa
tarnauja visiems lietuviams pasa- 
žieriams.

Draugai 
Tautiečiai!

“Kada rukau cigaretą 
gauti užsiganėdinimą. 
siganėdinimą tegali gauti iš gero 
dalyko. štai kodėl aš rukau .— 
HELMAR.

aš trokštu 
O tikrą už-

White Stąr Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Išplaukimai suimtomis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line Su
White Star Line Sykiu

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. Plymouth — Cherbourg —,

< Antwerp l
Nuolatiniai išplaukimai. Gera kelionė. 
Nauji laivai Belgenland, Lapland, 
Zeeland ir Gothland (3 klesa).

Viskas užrakinama, privatiški pasl- 
dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba
Pasažierių Departamentas 

127 So. State St.. Chicago, III.

ir merginoms dy
kai.

3113 South
Halsted St.

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkeiriel 

BANI8
AKU6ERKA

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju mote* 
rims prie gimdy
mo kiekviename} 

, atsitikime. Teikiu 
‘ jypatiška prižiūri* 
^j’imą. Duodu pe«

X^DR. HERZMAN^k
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

HELMAR turi gerumą dėlto, kad 
susideda iš 100% grynos Turkiš
kos tabokos, o prie to kiekvienas 
pundelis supakuotas ir užpildytas 
kartono skrynutėje, kuri apsaugo 
juos nuo lūžimo.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų.

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

RfiB
BOXES 10or£0

^ParcelPost Building
Morgičio 

v M Auksiniai Bonai
Užtikrinti per užbaigtus pirmus 
morgičius ant žemės smarkiau
sioje dalyje San Francisco ir

didžiausių namų į vakarus nuo Chicagos kurių lysas yra per

United States Post Office Dept.
* ’ ; •

Rašykite arba atsišaukite dėl pilnų informacijų

JACOB KULP
33 S. La Salia St. Dsarboraa sMS CHICAGO

"Dirva" Persikėlė Naujon Vieton
“DIRVA”

MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS 
SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Telofonali

8410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak,

NEW YORK—HAVRE
PARIS ......   April 23
LA SAVOIE ...................... May 3
SUFFREN ........................ May 13.
FRANCE .......................... May 21

NKW YORK. VIGO (BPAIN). 
BORDEATTX

Rašykite dėl tinfteidšio* aprašomo* 
k»»ruUe Juvn vietiniui agentui -arba | 
didįjį ofieų 19 State Rtreet New York.

109 North Dearbom Street, „ 
Chicago, Illinois.

NORTH
GERMAN

LLOYD*
Savaitiniai išplaukimai Į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN

ir ant vienĮOs kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prio vietinių agentų, ąrba

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, 111.

Gydo staigias Ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS) Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

į" Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte Iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2886

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 S. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

II" Ulių

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki J2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Būrin 0294 
Ofiso tol. Boulevard 9698

r

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS

Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinčje ir pečiuose.
Kuomet reumatizmus jūsų muskulus 

sutraukia į mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančit} 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo išnarinimu ir numušimų, 

Nuo diegliu ir skausmų.
Patrinklt juomi — Pravys skausmų 

šalin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka— 

niekuomet negalit žinoti, kada jis 
, jums bus reikalingas.

35c. ir 70c. už bonkų aptiekose,
F. AD. RICHTER & CO.

Į 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

J

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

.Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street.

Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet 
7—8 vak. Nediliomls 10—12 dienų.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Frocpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Leo Shvegzda
(Real Estate)

Perkant, parduodant ar mainant 
namus kreipkitės prie musų.

Taipgi apsaugojome nuo ugnies jūsų 
namus ir rakandus.

Siunčiame pinigus i Lietuvą.
4917 W. 14th SU 

Cicero, III.
Office Phone Cicero 8223
Res. Phone Cicero 6272

Prenumerata metams
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatiški 
Skaudėjimai

Tuojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
("Meškos Balzamo)

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prisiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

Phone Boulevard 3033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIĄ PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

O kas čia gi?
Del West Va. mainierių naujiena. 
Elgin laikrodžiai po 15 akmenų, 
su 20 metų garantuotais viršais, 
tik po $17. Katalogų nesiuntinč- 
jam. Su užsakymu siųskite $5.00, 
o likusius $12 ant paštos užmo
kėsite

JOSEPH KALVAITIS 
Box 65, Hamphill, W. Va.

_ L t •'
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Pfiblished Daily Including Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

t

nebalsavo nė vienas, ir susi
laikė tik 2.

Editor P. Grlraiti.

1789 South Halstod Strort 
Chicago, UI.

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Tie balsavimai metodistų 
konferencijoje rodo, kad 
priešingas karui sentimen
tas dabar ima viršų religi
niai protaujančioje Ameri
kos inteligentijoje. Bet ka
žin kaip butų, jeigu kraštas 
staigu butų įtrauktas (arba 
įstumtas) į karų?

Entered as Second C laša Mattw 
March 17th, 1914, at the Port Offic* 
of Chicago, Iii., under the ae* 
March 2nd, 1879. ' Apžvalga

Naujienos eina kasdien, iiskirian 
sekmadienius. leidžia Naujienų 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicagr 
III. — Telefonas: Roosevelt

APIE KAPITALISTINĘ 
SODOMĄ.

“Apsi-
žibalo

4.00
2.00
1.50
.75

18c 
76c

Uiaimokijimo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams----- ----------------------
Pusei noetų-------- ------------
Trims mėnesiams-----------
Dviem mėnesiam--------------
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija-------------------
Savaitei---------------------------
Mėnesiui-------- ------ -----------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams-------------------- -------—- $7.00
Pusei metų ________ ____ — 8.50
Trims mėnesiams--------------- --- L75
Dviem mėnesiam 1-25
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur ulsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams--------------------------— $8.00
Pusei metų .......  4.00
Trims mėnesiams ______ ___  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

Coolidge’o rinkimų kam
panijos manadžerius skel
bia, kad prezidento nomina- 
vimas kandidatu antram 
terminui jau esąs užtikrin
tas. 563 delegatai į nacio- 
nalę republikonų partijos 
konvenciją esą pasižadėję 
balsuot už Coolidge’ą, kas 
sudarą daugiaus negu pusę 
viso delegatų skaičiaus. Bet 
nuo nominavimo iki išrinki
mo yra dar pusėtinai didelis 
kelio galas. ..

Kairiųjų komunistų 
švietimas” rašo apie 
(aliejaus) skandalą, kilusį Wa- 
shingtone, ir tarp kitko išreiš
kia ve kokią mandrybę:

“Čionai saugokim savo pro
tą, kad jis neįpultų į menševi- 
kinę-centristinę balą. Mes tai 
sakome: visuomenės nuosavy

bė svarbesnį už privatinę: kas 
visuomenės nuosavybę apvar 
gia ir išnaudoja savo ypatiš- 
kiems reikalams, tas yra bau
stinas kaipo didžiausias kri
minalistas. Kas asmenį apva
gia, tas mažesnis niekšas.

“Šitas tai yra musų princi
pu, bet mes jo neturim taiky
ti prie kapitalistinės visuo
menės. Jis nėra kapitalistų 
principu. Jiems vagystė, pa
pildyta prieš privatinę nuosa
vybę, — prieš tą pamatinį jų 
principą, — yra daug dides
niu prasižengimu, negu pavo
gimas, sakysime, viso Lietu
vos miško (Amerikos kapita
listams Lietuvos miškai visai 
nerupi. “N.” Red.).

“Tik viena yra šalis,
mes galim praktiškai vykinti 
tą savo visuomenybės princi
pą. Tai Sovietų Rusija. Ki
tose šalyse mes praktiškai 
ginti visuomenės turtą nepri
valome. Pati ta buržuazinė vi
suomenė ir jps valdžia negina 
šios rūšies turtą, tai kaip mes 
galim ginti?”
Rusai turi patarlę: “Um za

kur

Jungtinių Valstijų kon
greso užsispyrimas visiškai I razum zašiol”, kas lietuvių kal- 

bon butų galima išversti “Pro
tas išmintį sumaišė”. Taip, ma
toma, pasidarė ir su “Apsišvie
timo“ redaktorium.

Kiekvienas šiek-tiek protau
jąs žmogus supranta, kad visuo
menės nuosavybę reikia saugoti 
nuo vagių taip pat, arba gal būt 
dar labiau, kaip privatinę nuo
savybę. Supranta tą ir kairių
jų komunistų organo vedėjas, 
bet išvadą iš to savo supratimo 
jisai daro griežtai priešingą tai 
išvadai, kurią turi padaryt pa
prastas žmogus.

Pastarasis, vartodamas savo 
logiką, pasakys: Visuomeninės 
nuosavybės, žinoma, nemėgsta 
tie elementai, kuriems daugiaus 
už viską rupi jų privatinė nau
da; tokioje visuomenės tvarko
je, kurioje šitie elementai turi 
didžiausią galią, t. y. kapitalis
tinėje 
ninei
ypatingai’didelis pavojus iš jos 
priešų pusės; todėl kiekvienas 
žmogus, nepritariantis tiems 
egoistiniems elementams, pri
valo visa energija stoti visuo
meninės nuosavybės apgynimui.

O “Apsišvietimo“ redaktorius 
sako priešingai: Kam čia “tur- 
bacytis“! Jeigu kapitalizmo 
tvarkoje yija daug visuomeni
nės nuosavybės priešų, tai 
mums visai nereikia ja rūpintis. 
Tegu vagia kas nori; tegu kad 
ir visus krašto turtus susikem
ša į savo kišenes 
kas mums galvoj!

Ir kodėl šitaip
atbulai protauja tas redakto
rius? Jisai nurodo, kodėl: vi
suomeninės nuosavybės mes, 
girdi, neprivalome saugoti dėlto, 
kad pas mus yra kapitalizmas, 
o ne Sovietų Rusijos tvarka.

Jeigu, vadinasi, čia butų so
vietinis surėdymas, tai Y “mes“ 
praktikuotume savo visuomeny
bės principą; o dabar — tokį 
puikų principą dėti į tą purviną 
kapitalizmą, kąs tai matė!...’

uždrausti japonams jva- 
žiuot į Ameriką jau iššau
kė prekybinį karą tarpe ši
tų dviejų šalių. Viena fir
ma Japonijoje nutarė boiko- 
tuot visas prekes iš Califor- 
nijos. Nacionalistiniam upui 
Japonijoje kylant, seks ir 
daugiaus panašių žingsnių. 
O kas paskui? Rengimąsi 
abiejų valstybių prie gink
luotos kovos.

Amerikoje tuo tarpu reiš
kiasi vis didesnis griežtu
mas tų žmonių pusėje, kurie 
yra priešingi karui. Meto
distų studentų konferenci
joje, Lousville, Ky., buvo 
pastatyta balsavimui kele
tas rezoliucijų, paliečiančių 
karo ir ginklavimosi klausi
mą. Pastebėtina, kad 79 de
legatai balsavo už pasižadė- 
pimą nedalyvauti jokiam 
kare ir neremti jokio karo, 
kadangi kiekvenas karas 
esąs “nekrikščioniškas”.

tvarkoje, 
nuosavybei

visuome- 
grasina

Priešingų tam pasižadėji
mui pasirodė konferencijo
je 106. Didžiausias skai-l 
čius tečiaus susilaikė nuo’ 
balsavimo 141. Bet kuomet 
buvo pasiūlyta rezoliucija,, 
kuri sako, kad prisirengi
mas (ginklavimąsi) nėra 
tinkamas Įmdas karo pavo
jui pašalinti, tai 132 delega- 
•tai balsavo už ją, 101 — 
prieš, ir 64 susilaikė. Paga- 
lios, rezoliucija, raginanti 
varyt agitaciją prieš karą, 
nurinko 331 balsą; prieš ją

kapitalistai

keistai, šitaip

Skaitant tokius kairiųjų ko-J matom, kad suvaržymas atei 
munistų laikraščio išvadžioji
mus, noroms-nenoroms prisi
mena, kaip senovės žydų Dievas 
prakeikė ir sunaikino Sodomą, 
išvedęs iš jos teisingojo Loto 
šeimyną. “Apsišvietimo“ re
daktorius su savo viemaisiais, 
Maskvai ištikimais, draugais 
mano taip pat, jogei kapitalisti
nė Sodoma turėtų būt tiktai su
deginta; o teisingiems žmonėms 
su savo teisingais principais rei
kia ieškoti išganymo kitur.

Pasirodo, mes ne be pamato 
lyginome tos srovės literatus 
prie Talmudo aiškintojų.

Yra juokinga, kuomet tas ad- 
^verniškai protaujantis “Apsi
švietimo“ redaktorius spėja sa
vo draugus nuo “menševikinės- 
centristinės balos.“ Menšėvjkai, 
žinoma, neturi nieko bendro su 
jo nesąmonėmis. Bet kai dėl 
“centristų“ (Vabalo, Bimbos, 
Jukelio ir k.), tai Baltrušaitis 
yra visai netoli nuo jų bėgęs. 
Kaip jie, taip ir jisai, žiuri į 
Maskvą, kaipo į žadėtąją lai
mės žemę. Tik “centristai“ mo
ka da ir pasimelsti: “Tėve mu
sų, kurs esi Rusijoj...“ Pridėk 
poterių prie kairiųjų komunis
tų pasaulėžiurbs, ir jų neatskir
si nuo visų kitų Maskvos davat
kų.

Skaitytojų Balsai

L

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

KĄ BLOGO DARO . LIETU
VIAMS JOHNSON’O BILIUS?

Per paskutines porą savai
čių pasir t lė daug protestų iš 
b< tuvių kolonijų, o labiausiai 
iš didžiųjų kaip Chįcaga, New 
\orkas ir kiti, prieš taip vadi
namą “Johnson’o Birų ’.

Nėra abejonės, da'ruma lie
tuvių nesutiks su nu: o mintim, 
kurią Čia manau iZ-rcikšti. 
Kaip i-i rebutų, bet “Joimsonc 
Bilais” yra Suvienyn VaLtijų 
naudai, i cs šioje šalyje reika- 
inga gilesnių rat. arkynių, 
<ad Kvujgus'kapitalizmo pajė
gė ir ’ougingo gyven-mo. O 
kad tą i.'o'cngus tur m pasvars
tyti Ateivybės klausimą. 1 'au
giausiai pageidauja, kad ateiviai 
nebūtų ržomi — Plieno Trus
kas, Geli kelių Komp 
les 

veil
mos arba kitaip sh.

ang 
kasyklų kompam os ir be 
visr s kitos di iž i t* k. s I i r- 

!.c Ameri- 
: j. j: klizmas. K > •ei j ie pa-
’ij< . Todėl, k d j;c gau

na piresibus darbininkus, ku
rie, kaipo nesenai atvažiavusie
ji dirba ilgesnias valandas, 
žmogus, kurs pagyvena keletą 
metų Amerikoj, apsipažįsta su 
kalba ir tampa šios šalies pilie
čiu, su juo jau ne taip lengva 
susirokuoti ir pavadinti kokiu 
nors “radikalu”. Jis jaučias to
kiu pat piliečiu kaip ir trusto 
nariai, nors tas daug ko nereiš
kia. Amerikoj tas geresnis pi

lietis, kas daugiau turi pinigų. 
Bet ši mada nevisad galės gy
vuoti, nes Amerikos žmonės 
vis labiau pradeda daboti visus 
šmugednin-kus, ypatingai šio
mis dienomis. Išvengimui vi
dujinių suiručių reikalinga rink
ti į valdžią tinkamesni žmonės, 
o su tuomi yra surištas ir pi
lietybės klausimas, nes jeigu 
viskals bus kaip ligišioliai, tai 
valdžia ir toliaus bus renkama 
toki, kuri patiks trustui. Biz
nieriai yra priešingi pažangie
čių valdžiai, o iš darbininkų pu
sės daug yra nepiliečių. r štai 
kodėl kapitalistams lengva nu
sverti darbininkus rinkimuose.

pasirodžius Johnson’o biliui 
iškilo didelė opozicija prieš jį. 
Pirmiausiai protestavo Wall- 
street, kuriam priklauso visas 
Amerikos trustas (išskiriant 
Fordą). žinoma, jie pamatė, 
jog kuomet ateivybė bus su
varžyta, jie nebegaus grinorių, 
kurie sutiktų dirbti po 12 ir 13 
vai. į dieną. Senieji darbinin
kai neužilgo nenorės dirbti tiek 
valandų. Be to, kasyklose tas 
pats: kol grinoriai plaukė iš vi
sų šalių nebuvo taip kaip šian
die yra, nors ne yisai gerai, bet 
vis pakenčiamai. Ir dabar mes

vyl?ės nėra visai blogas dalykas. 
Atvažiavę iš kitų šalių ne tik 
neturės patys nieko gero, dirb
dami kaip mulai pusdykiai, bet 
ir pablogins bendrą Amerikos 
stovį. Mes šiandie matome 
spaudoj, jog darbo netrūksta ir 
jog* negali gauti darbininkų plie
no išdirbystes ir t.t. * Bet tai 
yra (Jkras melas. Darbininkų 
Amerikoje yra daugiau negu 
reikia. Tegul išeina pažiūrėti 
prie dirbtuvių kiek žmonių lau
kia darbo. Nesenai spaudoje 
pasirodė žinia, jog ant kiekvie
no darbo yra beveik trys darbi
ninkai ne tik Chicagoje, bet ir 
kituose miestuose, žinoma, ant 
ūkės trūksta darbininkų, de 
to, kad visi grudžiasi į miestus 
ir nenori dirbti ukėje. Bet jei
gu ir ateivybė bus atdara, ūkės 
padėtis nė kiek nepagerės. Nes 
atvažiavę iš kitų šalių žmonės, 
ypatingai iš rytinių šalių neno
ri dirbti ant ūkės, o nori apsi
gyventi miestuose. Ar daug iš 
lietuvių gyvena ant ūkės Ame
rikoj? Atsakymas, labai ma
žai. Tas pats su lenkais, gre
itais, slavų tautomis, armėnais, 
žydais, italais, , turkais, rumu
nais airiais ir kitais. Išskyrus 
švedus, norvegus ir gal vokie
čius, o taipgi britus, kurie gyve
na daugiausiai ukėje. žinoma, 
rasis nevienas, kurs paklaus: 
“Ar tų tautų negyvena ir mies
tuose?” Beabejo, gyvena, bet 
tų tautų palyginamai yra nema
žas skaičius ir ukėj. Ir čia jau 
kalime suprasti, kodėl tautos 
yra skirstomos ateivybės klau
sime. Šaltai pagalvojus rasi
me nemažai ir teisybės. Bet jį 
ir užgirti negalime, nes iš rytų 
Europos žmonės atlieka kitus 
sunkius darbus, kaip antai ka
syklose, gelžlkelių liejyklose ir 
taip toliau. Todėl man rodos, 
kad visos tautos turėtų būti 
lygiai varžomos ‘ arba įleidžia
mos lygiai mažas nuošimtis. 
Tada būt lengviau užganėdinti 
visus; Bet čia yra kitas skirtu
mas arba faktas, kurio negali
me užginčyti, tai yra — skirtu
mas, tarp tautų, žinoma, rasis 
tokių kurie sakys, jog visos tau
tos yra lygios ir visos tautos tu
ri geras puses ir blogas. Tai 
dalinai tiesa, įet ne giliau pa
gvildenus. ’ * i

Čia aš noriu trumpai nurody
ti skirtumą. Pirmiausiai aš at
siprašau “Naujienų” Redakci
jos, jog turiu susidurti\su reli
giniu klausimu, nes kitaip aš 
negaliu jokiu budu išreikšti 
savo minties. Taipjau meldžiu 
skaitytojų neužsigauti, bet šal
tai pagalvoti apie mano mintį.

Plrmiausiaį aš noriu pasaky
ti, jog protestonų tikėjimo tau
tos yra daug augščiau pakilu
sios ir jų protavimas, kur kas 
skiriasi nuo katalikiškų tautų, 
tai yra nuo tų tautų, kurios 
randasi po Romos Trusto globa. 
Šaltai galvojantis žmogus su
tiks, kad Romos trustas — tai 
retėžis protavimo, nors dalinai 
visos religijos iki šiolei yra 
pasiryžusios laikyti žmones1 
tamsoje ir kalbėti apie tokius 
dalykus apie kuriuos jos netu
ri mažiausio supratiiho, bet ne
palyginant Romos trustut. Mes 
visi galime sutikti, kad 
kurios gyvena sulyg 
Trusto patvarkymo yra 
nai suvargusios. Ačiū 
pakilimui, jau daug iš 
nėtų tautų ėmė 
Ilomos karalijos,
pamatė, kad tas jų 
nėra dėl Dievo haudos, bet dėl 
kitų lobio. Nelaiminga musų 
Lietuvių tauta ir po šiai dienai 
kovoja su didžiausiu priešu ar
ba liga, kokią žmogus gali tik 
turėti ant šios žemės, protavi
mo ir laisvės atžvilgiu.

Jei ne Romos trustas, tai Lie
tuva gal ir šiandie kitaip sto
vėtų. ' Dabar pažiūrėkim į tas 
tautas, kurios yra protestonų 
tikėjimo. Paimkim nors vie
ną taurą, sakysime švedus 
Jeigu mes pažiūrėsime į švedų 
taųtii, tai pamatysim, log ekor 
nominiai ji daug aukščiau sto 
vi už kitas tv.tąs, tame skai 
čiuje ir lietuvių. Jų vaikai yra 
rUokinaru pirr : ausiai mokslo, 
o paskiau tik religijos. Jų vai
kai lanko daugiausiai Public 
School, o ne poterių ir jeigu mo-
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NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. 1

S. L. FABIONAS 00,

809 W. 351h SI., Ghicago 
Tel. Bo Jevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
v Parduodam Laivakortes. >Di- 

ni es 
mo-

turi

tautos, 
Romos 
galuti- 
mokslo 
viršmi-

kratyties tos 
nes žmones 

tikėjimas

kinami poterių, tai kito- Į 
kioj šviesoj negu katalikų, ku-’ 
riuos mokina davatkos. Ir mu-| 
sų nelaimingi vaikučiai aikvo- 
ja savo brangias dienas mokina
mi tokių davatkėlių, kurios pa
čios neturi jokio išsilavinimo; 

tai ką jos gali mokinti kitus? 
Juk kiekvienas žmogus gali su
prasti, kad užaugęs vaikas iš 
poterių duonos nevalgo, bet iš 
savo mokslo ir darbo. O paly
ginkite mokslą, kurį vaikai gau
na Public Schoolėj su davatkų 
mokslu, esančiu žemiau kriti
kos.

Dabar pažiūrėkime į abelnas 
įstaigas švędų ir lietuvių, 
desnėse švedų kolonijose 
rasime švedų ligonbučius, 
kyklas ir taip toliau.

Pažiūrėkime ką lietuviai
Chicagoj ir visoj Amerikoj? 
Chicagoje ir apylinkėse, rodos, 
randasi apie tuzinas bažnyčių, 
tai iš katalikų pusės ir viskas. 
Gal neužilgo įstengs pabūdavo
te kokį nors vienuolyną, bet ir 
tai reikia abejoti. Viena iš nau
dingiausių organizacijų, ką aš 
žinau yra, rodos S.L.R.K., tai 
viskas. O bažnyčios tai ne lie
tuvių. Apie tą “Naujienose” 
jau buvo, rodos, nurodyta.

Už-ką lietuviai gali padėkavo- 
ti savo mokslo žmonėms yra: 
S.L.A., “Naujienų” dienraštis, 
keletas kitų laikraščių, pusėti
nai stovinčių, Uniyersal State 

Bank, ir keli kiti neskaitlingi 
bankai, kurie gerai stovi. O apie 
ligonbučius ir mokyklas, ko
kias turi švedai, tai nėra ko 
ne kalbėti. Ir jei ne pažangioji 
musų visuomenė, tai Lietuva 
gal ir po šiai dienai lauktų pa
laimintos dienos iš savo klebo
no.

Tas pats ir su kitomis tauto
mis, kur bažnyčia viską daro 
ir kur klebonas vyriausias me- 
nedžierius.

Taigi matome, kodėl lietu
viai priskatyti prie nepageidau
jamų tautų Amerikoj. Čia rei
kia pridėti dar, jog lietuvių yra 
labai mažai Amerikos piliečiais 
tapusių., t Tos visos priežastys 
kenkia iličtuyi^'v tautai* ir jos 
gerovei. Johnson’o bilius pa
rodo, kaip žemai stovi lietuviai 
ir jog jiems reikia imties pro
tauti, o nelaukti klebono palai
mintos dienos ir nebandyti nu
versti viso pasaulio valdžios, 
sutveriant 999 internacionalą, 
bet pirma šaltai pagalvoti ir 
sukrusti dirbti.

Dabar aš noriu pasakyti, 
kad tos siunčiamos rezoliucijos 
dėl suvaržymo ateivybės turi la? 
bai mažo pamato lietuvių tau
toj. Nereikia manyti, kad tie 
žmonės, kurie rėmė tą bilių, ne
žino apie tas tautas ir jų stovį. 
Jie žino tai ne blogiau, kaip ir 
mes lietuviai. Be to dėl varžy
mo ateivybės lietuviams neapsi
moka labai verkti, nes Lietuvo
je, man rodos žmonių nėra per
daug. Mano supratimu tas at
eivybės suvaržymas atneš Lie
tuvai daugiau gero negu blogo. 
Štai kodėl: Lietuvoj pasiliks 
daugiau pažangiųjų žmonių, nes' 
jie negalės išvažiuoti Amerikon 
ir tas Lietuvai bus ant gero. 
Antras dalykas, čia gyvenan
tieji lietuviai labiau pripras prie 
Amerikos tradicijų' ir taps mąs
tančiais žmonėmis. Nebedės au
tų dėl spešelų pavieniems “vai
kinams” ir tuomet jų trustas 
sumažės ir negalės pirkti spe
šelų už $41.000. Tie pinigai ga
lės likti lietuvių kišenėj, page
rinti gyvenimą.

Bendras suvaržymas ateivy- 
jės pagerins šios šalies būvį; 
lakils uždarbiai; patobulės val
džia, nes esant didesniam skai
čiui darbininkų —: piliečių bus 
galima išrinkti geresnius žmo
nes į valdžią. Tas viskas turi 
jęndro su gerove šios šalies ir 
musų pačių lietuvių. Baigda+ 
mas turiu pasakyti, kad Senato
riaus H. Johnson’o Bilius nepa
darys nieko blogo nei lietu
viams nei Lietuvai.

. —Studentas?

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N, Dearbom St., Room 111-1J 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3328 So. Halsted St. 
Tel,: Boulevard 13)0 

Valandos: ano 6 Iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus ketverge. 

Ntdilionds nuo 9 Dd 12 ryte.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SU kampa* 31 rat.
Tol. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gundymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
•!. ' r...............

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 
ir po

Jei abejoji akimis, aartteiravk 
Dr. A. R. BJLUMENTHAL

Optometrtat 
T«L Boul«v«rd M8? 
480 8, a«hl*n4 
KampM 67 *Dn vnt 

>-ro« Itibab*

GERU Naujienų skai
tytojo* ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai! 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o t e.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St, arti Leavitt St.
Telephonas Can&l 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Su
rėdo j ir PJtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v 
Veda visokias byla* visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentui 
Serkant arba parduodant Lotus.

lamus, Farmas ir Biznius. Skoli
ns Pinigus ant pirnao morgičia<u 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearbom 90lfl

i. A. SUKIS
i ADVOKATAS
Ofigas vldunnfastyj: 

K Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG 

77 Wb Waohington St.
Cor. WasMngton a Clark

Nvinj Tel. r Eyd* Park 8395 
n—n.iHM im'i iu'nii ’ i lt I ' į.............

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylai) visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

8. W. BANES, Advokatas 
VaU 9 A. M. iki 5 P. M 

Rcorn 909 Chicago Trust Buiiding 
7* Monro© Street, Chieago 

Telephone Randolph 2900 
iUz. 3208 So. Haįrted SI.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J P. WA1TCHES
LAWYER Lietu vys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

>TN.s Pullman 6377.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas •
1703 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tek Central 6800 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.Cicero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

■■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2> So. La Bailė St. Room 53! 
Tel. Central 6390

Vak 3223 S. Halsted 8t., CUcafo.
Tel. Yarda 4681

-Z
J. BUCERZAN

ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279,' 

Indiana Harbor, Ind.

■——i*.

Plumlngo ir Apšildymo Įrengimai
Olselio kainomis visiems. Pigiausi 
dabar radiatoriai ir boilėriai. Jie bus 
brangesni po balandžio menesio.

PEOPLES PLŲMBING AND 
heating SUPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N. Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patatnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38-th St., Chicago, III. 
................................  m? t i. ■

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duolA® nuo SKILVIO. KEPENŲ. 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausiu pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at
arė?' mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

REUMATIZMAS
Kuris yra kauluose, išgydomas 

Jei jus kenčiate nuo tos 
ligos, pabandykit

SAPŪMENTDL
ir nelaukite kol liga paguldys jumis 
į lovą Eikit tuojau į biie aptieką ir 
gauk SAPOMENTOL. Jus apsaugo- 
sit savo sveikatą ir sutaupysit pini
gų. Kaina $1.50 už didelį ir 75c. už 
mažą slojikelį.

POLO CHEMICAL CO.
2824 W. Chicago Ave^, Chicago.

For Headache 
Siek Stomaeh

One or two Orangeine powdere brAcc you 
rlgrht up, the paln is gone, your 'ttomacĮi 
nettles, nerves relax, the entlre nyntein 
reaponds. Perfect medicine for men or 
women, prevents ncarly all uickneBa. Gct 
a 10c pkg. Orangeine powders of any 
druggist. Millions uaed yearly-. Thcy nevor 
faii. Formula on .every pkjf. No narcotica 

©raitote 
(Povvders)

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos: 1
9 iki 12, 1 iki 8 dienų
ir 6:80 iki 9:80 vakaro

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, i H. I

A. t. DAVIDONiS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vųl. ryto; 

šuo 5:80 iki 7)31 vakaro.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St„ Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1L iki .4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So., Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 3686

Dr. Jonas P. Poška
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 iž ryto, nuo
2 vai. po piet iki 9 vak.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYEhfTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146
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Paskaita apie Jėzaus mirtį

POŽĖLA RISIS SU JAPONU.

Rytoj, taigi balandžio 23 d., 
Karolis Požėla susikibs su la
bai pavojingu priešu — Taro 
Myaki. Myaki yra vienas ge
riausių Japonijos ristikų. O 
japonai, kaip žinote, moka var
toti visokių triksų. Be to, My
aki ritosi su pasaulio čempionu 
Lewis ir labai gerai pasirodė.. 
Išviso matyti, kad Požėlos- 
Myaki ristynės bus labai įdo
mios. Prie viso to risis dar 
milžinas Garkavienko, kuris 
lietuviams jau yra žinomas.

; Ristynės įvyks Kirsti Regi- 
ment Armory, Michigan Avė. 
ir 6-th St.

Lietuvių Rateliuose
Dramatiško Ratelio su 

sirinkimas
Ketvirtadienį, bal. 10 d., Mel- 

dažio svet, buvo Dramatiško 
Ratelio lošėjų susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas V. Raškauskas. Perskaity
ti ir priimti pereito susirinki
mo tarimai. Buvo gtsilankęs iš 
Roselando Scenos Mylėtojų Ra
telio narys A. Grebelis su ‘pa
kvietimu kad Dramatiškas Ra
telis suloštų Roselando lietuvių 
istorinį veikalą “Mirga” gegh- 
žčs 18 d., Stnimilo svęt. Tą 
roselandiečių prašymą Drama
tiško Ratelio lošėjų susirinki
mas priėmė su mielu noru.

Valdyba pranešė, kad gegu
žės 11 dieną Meldažio svet. 
Dramatiškas Ratelis sulos Lie
tuvių Pašelpimam Vyrų ir Mo
terų Kliubui veikalą “Šliubinė 
iškilmė.“ Toliau dar buvo iš
mokama rateliečiams karferių 
išlaidos ir kitos smulkmenos.

—Ratelio Korespondentas.

Pereitą sekmadienį Raymond 
Chapely Mokslo Draugų orga
nizacijai davė paskaitą P. Gri
gaitis apie Jėzaus mirtį. Svetai
nė buvo pripildyta klausytojais.

Įžangoje savo prelekcijos Gri
gaitis pasakė, kad visas žinių 
šaltinis apie Jėzaus mirtį yra 
keturios evangelijos: Morkaus, 
Luko, Mot ėjau s ir Jono. Tos 
evangelijos rašytos apie 50-70 
metų po Jėzaus mirties ir todėl 
imti jas kaipo teisingą padavi
mą apie Jėzaus priešmirtinį gy
venimą ir jo mirtį negalima. 
Kai kuriose tų evangelijų kalba
ma apie tai, ką Jėzus veikė, kur 
ėjo, ką sakė ir kokius stebuk
lus darė. Yra labai aišku, kad nė 
vienas to laiko žmogus negalėjo 
teisingai, žodis žodin, parašyti 
apie Jėzaus kalbą penkiasde
šimts metų praėjus po jo mir
ties. Daugelis istorikų bei pra
eities laikui tyrinėtojų ateina 
prie tos išvados, kad apie Jė
zaus gyvenimą ii’ jo mirtį jie 
nieko tikro bei teisingo pasaky
ti negali,

Bet jeigu imti domėn istori
nius užrašus ąpie to laiko žydų 
kovą prieš Romos Imperijos 
valdžią ir palyginti su evangeli- 
jomis, tai galima ateiti prie šio
kios tokios logiškos išvados. Jė
zus buvo;žydų tautos kovotojas 
už savo tautos laisvę ir teises. 
Jis buvo agitatorius ir vadas tų 
žydų grypių, kurios tuo laiku 
-nuolatos sukildavo prieš Romos 
Imperijos despotišką priespau
dą. Tą patvirtina ir tie evange
lijų padavimai, kur sakoma kad 
Jėzui jojant asilu per tyrus iš 
Jeruzolimo žmonės klojo jam 
ant kelio savo rubus ir medžių 
šakas. Tas reiškia, jog žmonės 
jį mylėjo ir gerbė, žjrdų gink
luotus sukylimus prieš Romos 
Imperiją patvirtina ir tas evan
gelijos pasakymas apie Jėzaus 
aplankymą Alyvų darželio prieš 
pat jo areštavimą. Tenai Jėzus 
savo grupei draugų įsakęs par
duoti savo makšnas ir sermė
gas ir pirkti kardus. Tai buvo 
niekas daugiau kaiį> žydų ruo
šiamas sukylimas prieš Romos 
despotus.

Tuo pačiu laiku tečiaus evan
gelijų padavimuose 
kvailių prieštaravimų,
evangelijų, pavyzdžiui, 
kad už trisdešimt sidabrinių Je- 
zų išdavė Judas. Pagal to evan
gelijos padavimo išeina, kad 
taip plačiai ir viešai veikiantis, 
žmonių mylimas ir procesijomis 
priimamas Jėzus niekam nebu
vo žinomas ir jo išdavimui rei
kalingas buvo Judas. Kitas 
stambus evangelijos prieštfįda
vimas yra tas, kad kada Jėzus 
buvo suimtas ir nutarabanintas 
pas Pontius Pilotą, tai išklausęs 
visų liudymų Pilotas neradęs 
jokios kaltės. Bet susirinkusi 
minia reikalavus jį pasmerkti 
mirtin. Išeina, kad tie žmonės, 
kurie Jėzų mylėjo, klojo savo 
rubus ir alyvų šakeles jam ant 
kelio ir taip entuziastingai Ro
moje jį sutiko, dabar be jokios 
priežasties, be jokios kaltės rei
kalauja jį pasmerkti. Nesant 
priežasties Jėzaus pasmerki
mui, prieš minią Pilotas nusi
plovęs rankas ir pasakęs, jog jis 
delei Jėzaus mirties nėra atsa- 
komingas. Visi evangelijų pa
davimai kalba apie žydus, kaipo 
kokius kraugerius, o apie Ro
mos Imperijos despotus kaipo 
nekaltus avinėlius. Visa tai yrti 
apversta aukštyn kojom. Buvo 
gi kaip tik priešingai.

P. Grigaičiui paskaitą baigus 
Kl. Jurgelionis paskelbė, kad se
kamą sekmadienį paskaitą duos 
Dr. Karalius apie šeimynišką 
gyvenimą ir meilę.

— Reporteris.
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“JOKIO APGAVIMO ČIONAI 
NĖRA
— TAI GERIAUSIAS CIGARE- 
TAS BILE K ADA PADARYTAS!*

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

PIRKO PAČIAS Z,UŽ TABAKU

:^:Ą:xį

EDVARDO GEIBEL

Metai suėjo balandžio 20 d. nuo 
mirties musų mylimo sunaus, 
Edvardo. Jis mirė balandžio 
20 d.. 1923, būdamas 9 mėnesių 
ir 11 dienų amžiaus. Paliko nu
budime motiną, Antaniną, tėvą 
Juozą Geibel, dvi seseris: Anta- 
ininą ir Josephiną.

Jo atmintis bus amžina ir 
niekada ncužmiršama.

Liekamos nubudę
Tėvai ir Seserys.

JUOZEFA PETKIENĖ

3 vai. ryto, balandžio 21, 1924 
m. persiskyrė su šiuomi pasau
liu. Gimus Chicagoj, pragyve
nus 22 metu ir 9 mėnesius. Pa
sitiko nubudime Vyras Stanis
lovas, duktė Aleksandra 21 mė
nesio amžiaus 
Martinkienė ,sesuo 
ru Viskantienė. 3 
ponas, Kazimieras 
vas Martinkai.

i

Laidotuvės atsibus ketverge, 
balandžio 24 d.. 1924 m., 8:30 
vai. ryto iš namų 4623 So. Pau
liną St į šv. Kryžiaus Bažnyčią, 
o po pamaldų į Šv. Kazimiero 
Kapines.

Visus gimines ir pažystamus 
meldžiame atiduoti paskutinį* 
patarnavimą neužmiršdamas A. 
A. Juzefai.

Nuliūdę

Stanislovas Petkus, duktė 
Aleksandra ir artimiausi 
gimines.

motina Juozefa, 
Ona po vy- 

broliai, Ste- 
ir Stanislo-

P. S. Laidotuvėse patarnau
ja L J. Zolp, tel. Boulevard 5203

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

yra labai
Vieną 

sako

17 metų McCąrthy 
išteisintas.
- - . - --4

Ketvirtadieny, prisakantieji 
teisėjai atrado Alan McCarthy, 
17 metų vaikiną nekaltu ir tei
sėjas G. Kerstein paliuosavo. 
McCarthy buvo kaltinamas už
mušime savo draugo, Roland 
McCarthy 16 metų, bet tardyme 
pasirodė, kad jis tatai padarė 
apsigynimo tikslu.

AtjffsepfTsl^is Mosite

Vdrloįdiąas qlio ipežįi, išberinjdi 
ir ŲioŲii odiųes Ifyos.

KAINA 50cf
l

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

l^ldbs\iic pas ciptfe gorilas

Kg Reporteris Pupa 
girdėjo

Tai buvo bent Velykos! Dau
gelis žmonių gėrė, valgė ir 
šiaip gerus laikus turėjo; o kai- 
kurie ir perdaug gerus!

Reporteris Pupa Velykų ryte 
neilgai temiegojo, nes artimes
nieji kaimynai dar prieš dieną 
ėmė “aleliuja” giedot ir giedojo, 
kol tik saulė nusišypsojo — ta
da kaimynai susigėdo ir nutilo.

Išėjo Reporteris pažiūrėt kas 
laukuose ir pas žmones dedasi. 
Eina ir tėmija.

“Per tavo šventą prisikėlimą,
“Dievo sūnūs atleisk mums, 

musų sugreišijimą! .

“Aleliuja, alleliuja, A----- le-
liu-ja! — skamba balsai prie 
vieno namo. Gieda suprana, 
gieda alta, gieda tenoras, gieda 
ir bosas, žodžiu—gieda visa§ 
choras!

1 Pirmutiniai gyventojai Virginia 
į Valstijoje surado, kad Amerikos indi- 
j jonai jau rūkė tabaką. Tas labai ma- 
| lonus dalykas buvo baltiems žmo- 
1 niems, kurie smagiai praleisdavo lai- 
I ką rūkydami. Ir pirmutinių gyven- 
| tojrj tos valstijos tabakas pasidarė 
I didelė industrija.
| Pirmutiniai pradėjo vartoti tabaką 
| "anglai ir tuojau atsirado didelis mar- 
1 ketas dėl Virginijos gyventojų. Jie 
j mokėjo savo taksus tabaku, jie pirko 
1 sau reikalingus dalykus iš Anglijos 
i už tabakų. ir net jie pirko sau pačias 
I už tabaką. Šiandien tabakas yra ( 

vrtojamas visame pasaulyje įvairiose , 
| . formose, bet Amerikoje labiausiai ■ 
i ' vartojamas pavydale cigaretų. Daug 

’ visokių rūšių yra pasiūloma Ameri
kos publikai, daugelis jų yra padary
ta iš gero tabako. Bet geras taba-

Į kas dar nėra viskas padaryme ciga
retų, Sumaišymas, tai yra didžiau- 

! sis sekretas dėl “THEL SATISFY”.
Net ir geriausia tabakas turi savo 
silpnas puses ir išdirbėjai CHESTER-

I ja sekamus budus, kad pagaminus ge- 
I įFIELDS tą gerai supranta ir varto- 
I. ’ riausius cigaretus:
I I Tabakas iš laukų vežamas į verau- • 

j zę, paskiau siunčiamas į išdirbystę, 
: kur jis gerai išmazgojamas, gerai 

išdžiovinamas, kad drėgnumo nepa
liktų lapuose. Paskui perleidžiamas 
per garą, kur tas tabakas gauna tin
kamą drėgnumą, kad jį galima butų 
vartoti be sutrupinimo. Paskiau vėl 
sudedamas j dideles medines bačkas 
ir sukraunamas verauzėj, kur jis sto
vi per du metus ar ilgiau.

CHESTERFIELD išdirbėjai žino
dami tą būdą padaro CHESTER
FIELD skirtingus nuo kitų cigaretų 
ir štai kodėl CHESTERFIELDAI 
daugiausiai yra parduodami Jungtin- 
ėe Valstijose.

1. Milijonai" ruko CHESTERFIELD 
cigaretus.

2. Virš 10,000,000,000 parduota 
CHESTERFIELD 1923 metuose. i

3. Labiausia parduodami cigaretai 1 
Chicagoje yra CHESTERFIELD.

4. Rūkytojai reikalauja gerų eiga- j 
retų ir jie gauna CHESTERFIELD.

5. Geriausi cigaretai kokie yra pa- ,
daromi tai CHESTERFIELD. '

yra augštos i

Sustojo Reporteris ir klauso
si. Pastebėjo per langą viena 
giedančiųjų poniučių ir atbėgo 
pasitikti. /

, / i *'* * ' /Su. * ■- j * 5

—Meldžiu į vidų, meldžiu į 
vidul'V
—O kas ten vidui?
—Ot pagiėdosim, prisikėlusi 

Kristų pagarbinsim, — pasakė

(Tąsa ant 6-to pust.)

cigaretai yra

yra lengvus

tokio skonio

6. CHESTERFIELD 
rųšiės cigaretai.

7. CHESTERFIELD 
skirtingi. ’

8. CHESTERFIELD 
cigaretai.

9. Paskutinis durnas
kaip ir pirmutinis kuomet jus rūkote 
CHESTERFIELD cigarete.

10. Mažidu negu vienas nuošimtis 
pelno padaromas ant kožno pakelio 
ant CHESTERFIELD cigarctų.

11. Keturi žinomi Turkiški tabakai 
yra vartojami — Xanthi, Smyrna, 
Somsoun — išdirbime CHESTER
FIELD cigaretų sumaišyme.

12. CHESTERFIELD cigaretai yra 
skirtingi stiprus ir skonyje.

.13. Chicago užgiria CHESTER- 
EIELD cigaretus. Jų čia surūkyta 
100,000,000 1923 metais.

14. CHESTEHFIED cigaretai ne
vargina jūsų skonio.

15. CHESTERFIELD yra ^teities 
cigaretai.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

ValandosSiuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9, 
Nedėliorr.’is nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai <ydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS bųdu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
Tel. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

DIDESNIS NUJEGUMAS
DEL NERVUOTŲ, NUPUOLUSIŲ VYRŲ IR MOTERŲ 
Imkit Nuga-Tone per 20 Dienų Musų kaštais ir Pas- 
tebekit ant kiek Liekasi Stipresni, Pastovesni ii; j 
Daugiau galintis Jūsų Nervai; Ant Kiek Labiau 
Energingesnių ir Pilnu Gyvybes Jus Jaučiatės. A 
DYKI BANDYMASx<5T 

PARODYS TAI!

•910
|UU in. 
I156 U.

Nuga-Tone yra turtingas Fasforu, tuo neln« 
kainuojamu elimentu, reikalingu stipriems, 
patvariems nervams. Jisai yra medikalis Fosforas, prirašomas per gydytojus, kad nalcng- j 
vinus jr nutildžius drebančius, skaudančius ,, 
nervus ir pagelbėt Gamtai pataisyt tas aplin- 'j 
kybes, kurios kontroliuoja nervus. Jis yra J 
brangus nervų suirimuose kas gymdo bloga I 
atminti, pražudo nervų pajėgą, tveria nemic- 5 
gyste, minčių nupuolinK), nervų nupuolimą, 
histerijų, neuralgiskus skausmus ar pastebėtinų,’ nuovargi, “vargi- 
nantį jautimų.” Šitame pagirtinam priringime, taipgi randasi spe-^įįį 
riale forma gelžies naudingo gaminime tvirto, raudono kraujo, kuris 
budavoja stipresnius, sveikesnius muskulus ir sugražina spalva ir pil- % 
numą isblyškusiems veidams. Apart to, Nuga-Tone randasi šešios kitos 
brangios gyduolės, Kurios yra gerai žinomos gydytojams visur kur savo
įtaka gaivinime viso kūno. Nuga-Tone yra garsi daktarų gyduolė ir yra priraioma 
tūkstančius kartų per 35 praėjusių metų su didiiausiomis pasekmėmis dėl neveikliu 
kepenų skaudėjitąo galvos, širdies pykimo, skaudamų vidurių ir tulžies keblumų jisai 
stimuliuoja veikimų geresnės sveikatos visame kame ir be to prašalina kietumų vidurių 
luoba nuo liežuvio, atsiduodanti kvapų, blogų virškenimų, prastų apetitų ir nuvalo odų nuo 
spuogų ir išbėrimu, kurie paeina nuo prastų vidurių. Jisai suteikia saldu, gaivinanti miegų 
ir įdeda naujų gyvybę ir energijų į silpnų ir nuvargusį kūnų.
DYKAI 20 DIENŲ MĘGINIMAS/^S eSSKMl 

viskas, kų jums reikia daryt. Gaukit h gerų pajėgos tvėrėją musų kaštais ir atsakomybe. 
Jei Nuga-Tone nebūtų toks geras, mes negalėtume ištesėt leist bandyt jį per 20 dienu 
visiškai dykai. Siųsk dėl jūsų bandomojo gydymo dabar, koliai jis neišėji iš jusu at
minties. Nuga-Tone, taipgi yra parduodamas per visus aptiekorįus ir yra visiškai garantuo
jamas, jog duos jums visišką ušgančdinimą ar bus sugražinti jūsų pinigai. Žiūrėk garantija 
ant kožno pakiuko.

-------------30 DIENŲ BANDYMO KUPONAS ———
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. T.910—1018 S. Waba»h Avė., Chicago

GERBIAMIEJI: Malonėsit prisiųsti man DYKAI BE JOKIŲ KASTV APMOKANT 
IR PAŠTĄ, 30 dienų bandymui gyduolę Nuga-Tone, su tuo supratimu, Jog aš imsiu jų per 
20 dienų ir jei pagelbės užmokėsiu jums $1.00. Jeigu gi nepagelbės, aš sugrąžinsiu likusių 
dalių pakiuko ir nepaliksiu jums nė kiek skolingas.
Vardas................................................................................
St * No. ar R. F. D................................................ ....
Miestas

Ar jus žinote, kad
Medicinos daktarai reprezentuoja 

šioje šalyje kaipo didžiausią profesio
nalų grupę Jų viso yra apie 150.000 
Jungtinėse Valstijose,'iš kurių 140,000 
manoma, kad yra aktiviški praktikuo- 
tojai. The American MeiJjcal Direc- 
tory padėjo ant listo 147^812 vardų ir 
parodo, kad daktarai randasi visose 
dalyse Jungtinių Valstijų . Ar jų ži
note, kad Helnvar ciba retai yra supa-v 
kuoti j popierinius baksclius kurie 
apsaugoja juos’ nuo sulankstymo ir 
sulaužymo, kiti cigaretai yra suvy
nioti į pakelius.

Tik kg atėjo iš Lietuvos
Kultūros No. 3

Galima gauti Naujienų 

ofise, 30 centų už kopijų.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakarei 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Valstija

NUPIRKf
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

' Kaina $60
' f 'V} . ' • •

Tuomi padaryBi dideli smagum* 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišku ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
17:J9 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.
»i ■ «■■■ m.................. n >1111 1 .is/

C. YUCIUS D. c; Pri. C.
2159 — 21st St. S. E. Cot Leavitt 
Vai. nuo 9 iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. v.

CHICAGO
Roosevelt 8185

Rea, Tel. Brunsvvick 4887
Chiropractic gydymas yra teisin

gas ir pasekmingas būdas dėl 
žmonių sveikatos.

Daugybė žmonių yra varginami 
nuo reumatizmo, paralyžiaus, vi
durių užkietėjimo, skaudėjimo 
galvos, silpnos akys, jaučias su
stingęs, nervuotas ir tt. Nuo už- 
sisenėjusių priežasčių. Gal būt 
čia nėra jūsų tansilu, bet yra rei
kalinga pasimatyti su Chifoprak- 
torių.

f----------------------------- - -----------------------------

Physicai Therapy 
Institute

DR. ANELE KAUSHILLAS 
Chiropractor, Naturopathes, 
f Electro—Therapy

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias staigias ir kroniškas li
gas: Nervų, Vidurių, Paralyžių, 
Reumatizmą ir kitokias ligas vy
rų, moterų ir vaikų.

3250 So. Halsted St.
Ant viršaus Universal State Bank 

Valandos: 1 iki 8 vakare. 
Nedėliom 9—12* iš ryto.

Phone Yards 4951

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo Ik 
PI.

privatiiką gydymui kambarių

čia atėję gauna 
goriausi Ameriko
nišką i* ^epe- 
jišką bt žą Sūdy
mo. Didilla skai
čius žmoti.$ ar
domų kasdien per 
Dr. Ross, Eutel- 
kia progą duoti 
geriausį medikai! 
patarnavimą že
miausia kaina. To-------- -
kį mokesti guli kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereika* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Bmlding. Imkitą elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje, 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyru. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motorą. 
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioi nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai *«*- 
ną. Panedėlyj, seredtĮ# ’tp 
•ubatoje nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

i; '' ' —Si

Pinigai* 
i iš į
Bridgeporto I

LIETUVĄ I 
per i

NAUJIENAS į
3210 So. Halsted St, Į
Tel. Boulevard 9663. ;

Kiili'lli'JiifS iGpiįa-Hb::!-
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NAUJIENOS, Chicago, HL Antradieniu Bal.* 22, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

poniutė ir įsivedė Reporterį j 
“vidų”.

vienų prie kitų vargonų kojos 
kliuvo už grindų ir tuo sukelda
vo bildesį.

žmonės daugiausia šaipėsi, 
viens į kitą pasižiūrėję kalbėjo 
visaip — melstis nebuvo kada.

— Svečias.

PRANEŠIMAI.
Naujienų spulkos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

AUTOMOBILIAI PARDAVIMU NAMAI-2EME

—čia Reporteris Pupa; čia 
ponas Gugu, bažnyčios maršal
ka; čia ponas M. Kus, bažnyčios 
komitetas; čia ponia — jo žmo
na; čia panelė Svirplihte, pirma
eilė bažnyčios choristė; čia 
ponas Gumbas, vyčių preziden
tas, — ir taip ponia perstatinė
jo—atrekamendavo visus: čia 
tas, čia ta, čia ans, čia ana, kol 
tik pabaigė. O Reporteris dali
jo visiems savo ranką, nelygi
nant šventą relikviją.

—Išgersime, ponas Reporte
ri, — sako šeimininkė.

—Išgersime, — sako Repor
teris, ir pradėjome gerti. Išgė
rėme po viena, — po kitą ir vėl 
užtraukėme:

“Per tavo šventa prisikėli
mą!

“Aleliuja! Aleliuja! A—a— 
le-liu-ja!

Giedojo kiti; giedojo ir Re
porteris Pupa. O paskui valgė
me ir vėl gėrėme.

—Linksminkimės mieli kata
likai ir duokim garbe augščiau- 
siam Dievui, nes Kristus numi
rė už musų greikus ir vėl prisi
kėlė!—kalbėjo ponas Gumbas 
didysai Vyčių vadas parapijos 
komitetas ir antroji bažnyčios 
galva po klebojui.

—Tegyvuoja Kristus! — pri-1 
tarėme kiti.

—Aleliuja! Aleliiuja! 
-le-liu-ja!

Da pakalbėjome, da 
dome, da atsigėrėm, o 
porteris pojuto savyje
jusią katalikišką šilumą, padū- 
Kavojo, atsisveikino ir išėjo.

-Geri žmones, t i o musų ka- 
talikai .’ — galvojo Reporteris 
Pupa, — Jie mili Dievą myli ir 
bedievius : Viešpatie "atlygink
jiems užtai! — Atsikvėpę Re
porteris ir nuėjo. O Velykų lin
ksmybes jam nebuvo i liūdnos i 
perdaug linksmos nebuvo.

A—a-

užkan- 
kai Re- 
įsikuni-

Tautiškos parapijos 
. “Džiokai”

Kunigai girti. Vargonininkas 
klūpčioja. Parapijos silpnas 
gyvenimas.
Dabartiniu laiku pfarapjijai 

gresia finansinis pavojus. Pini
gų kasoje nėra, čekiai rašyti pa
rapijos kreditoriams grįžta at
gal, ant kurių pažymėta “N. S. 
F.” — (nėra 
gų).

Skolininkai

pakankamai pini-

iš visų pusių puo-

Dabartiniu 
nauja S. Linkus, 
gauti “žmogų su pinigais,” kad 
bažnyčia atpirkus, 
“žmogaus” negali 
S. Linkus manąs, 
kaip po Velykų vėl 
pinigo padaryti su

♦

*

Buvau nuvykęs pereito šešta
dienio vakare į “mišparų”, ku
riuos “laikė” trys kunigai vie
nas storas panašus į lietuvišką 
bučerį. Kitas mažas juodas 
daugiau panašus į italą, ir vieti
nis kun. Linkus, žmonių 
apie 60.

Tie žmonės kurie buvo 
pamaldose, klausimas su
įspūdžiu jie išėjo, nes storas ir 
plonas kunigai, sunkiai tegalėjo 
pastovėti ant kojų, net vieną iš 
jų reikėjo pastatyti prie sienos, 
kad kartais neparg|ųiutų, neži
nau gal tai nuo sunkaus darbo 
nuovargio, jog ant kunigo pa
sakyti kitaip gal būti “smertel- 
nas griekas”.

♦ ♦

♦

Kaip ir ką jie giedojo pamal
dose tai tik jiems težinoma, o 
gal ir nežinoma...
' ♦ ♦ *

laiku čia klebo- 
kuris nori

bet tokio 
surasti kun. 
kad dabar

galės> kiek 
“baliukais”.

buvo

tose 
kokiu

Vargonininkas ir gi norėda
mas geriau patarnauti grojo di
deliais ir mažais vargonais, tik 
vargšuį kas ten po kojomis pai
niojosi, kad jam “skubint” nuo

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim* 
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindovv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy
mėta. Laišku? paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi* 
mo.

902
903
904
908
911
913
915
933
934
940
941
944
947 Krajalis Mike
948 Krasauskas Jonas
954
955
961
963
965
967
971
973
979
985
989
991
993

Alekneitei Juziai 
Ambrozus Antanui 
Albikas Antanas 
Bartokevvicz Karolina 
Birbalaite Petronėlei 
Blinis Domūnik 
Sekutj Julius 
Gudenas Adolf 
Gudlekis Silvestras 
Idanenvicaite Apolanija 
Jaubazene Agogneska 
Juozunaicini Stasini

Levickas Boleslovas 
Laukas Maude 
Meskonis Petros 
Mikalonis Alphons 3 
Muntrimas Aleksandro 
Novickas Miklas 
Overlugas Antanas 
Paplauskas Jonas 
Pzlgauskis Apulindras 
Satkus Petras 
Semanas Juozas 
Slirka Jonas 
Statkus Mrs

Ekskursija
Naujienų ekskursiją Lietu

von lydės gerai patyręs paly
dovas A. Rypkevičia.

OI i i ii- jos ax>ioliml<es

keleiviai išvažiuos iš Chicagos

gegužio 21 d., 10 vai. vakare.
'Lodei, kui*ie de<r roeišpildėte 

aplikacijas dėl pasporto, neati
dėliojant atsilankykite į Nau
jienų ofisą, o mies pagelbės!- 
nre tai atlikti. Kurie turite ko
kius nors pasportus atsineški
te kad galėtumėm laiku gauti 
reikalingas vizas. Užsisakykite 
kambarius iš anksto, nes dar 
galima pasirinkti geresnius.ir 
susitaikyti viename kambaryje 
su pažystamais. Kurie nesate 
Amerikos piliečiai paprašykite 
darbdavio paliudymo apie savo 
uždarbį, už 1921, 1922, 1923 ir 
1924 metus ir balandžio 30 d. 
pribukite į Naujienų ofisą, ar
ba į pašto namą ant 5-to aukš
to, ten musų atstovas pagelbės 
išgauti Clęarance nuo income 
taksų.

Norint palengvinti atvažiuo
ti savo giminei, kreipkitės iš 
anksto į Naujienų ofisą, kad 
galėtumėm prirengti visus do-

Su visais reikalais kreipki
tės į Naujienas, 1739 So. Hals- 
bed Street. •

Atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1-mai vai. po 
pietų.

Pranešimai
t

Kas. ką, kur, kaip' ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirašyti 

jria Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisiraSęs. Deda
mas kas savaitS po dolerj-kita, nei 
aepatemysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka 
1789 S. Halsted St.

D. L. K. Vytauto Lešb. Gvardi
jos susirinkimas iš priežasties. Ve
lykų šventės yra perkeliamas į ba
landžio 27 d. Visi nariai prašomi 
įsidėmėti ir skaitlingai į tą susi
rinkimą atsilankyti.

Nut. rašt. S. Kunevičia.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėpesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite reikalavimą telefonu: 
Boulevard 9668*

Metinis direktorių susirinkimas 
įvyks trečiadienio 8 vai. vakare, 
“Naujineų” kambariuose. Visi direk
toriai yra kviečiami dalyvauti.

Sekretorius.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks trečia
dieny, balandžio 23, 1924, Naujienų 
name, 1739 So. Halsted St., pradžia 
7:30 vai, vakare.

Visi Komiteto nariai bukite šiame 
susirinkime, nes turime apkalbėti 
Pirmos Gegužės ApvaikŠčiojimą.

A. Vilis,
LSS. VIII Rajono Sekr.

Liet. Teatr. Dr-stės Šv. Martino 
bertaininis susirinkimas jvyks antra
dieny, balandžio 22 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 32 PI. ir -Auburn 
Avė., 7 vai. vakare

Taigi kiekvienas draugijos narys 
privalo būtinai pribūti į susirinkimų, 
nes randasi daug naujų reikalų ap
tarti dėl Draugijos labo.

— P. Kilevičia. rast.

L. U. N. KLIUBO NARIAMS.
St. Charles, III. — Norintys pri

gulėti ant tolinus, turite užsimokė
ti mokesčius nuo balandžio 1 d., 
1923 iki spalio 1 d., 1924, Mokes
čiai bus priimami iki 30 d. birže
lio. • —L. U. N. Kliubo Valdyba

Garfield Parko vaikų draugijėlės 
repeticijos būna kas subatą, 3 v. 
po pietų, 3956 Fifth avė., ant 3 lu
bų. Malonėkite visi vaikai susirink
ti priklausantieji prie čios, drau
gijėlės ir pavadinkite savo kitus 
draugus. Taipgi malonėkite ir mo
tinos ar tėvai susirinkti sekančią 
subatą. Bus tariamąsi kaslink vai
kų lavinimo skaityti ir rašyti lie
tuvių kalboj. —Komitetas.

S. L. A. 208 Moterų kuopa rengia 
gražų pavasario šokį, kuris įvyks se- 
redoj, balandžio 23 d., punktualiai 
kaip 9 vai. Grieš J. Byansko orkes
trą. Vieta — South Sidė Masonic 
Temple, prie 6400 S. Green St.

— Komitetas.

Paskaita. — Antradieny, bal. 22 d., 
Socialistų centre, 1224 So. Albany 
Avė., prof. A. Galackas skatys rusų 
kalba referatą temoj: “Bolševizmo 
filozofija”. Jžanga 35c. Rengia So
cialistų partija.

L. I). K. Pašalpinio Kliuho dramos 
skyrius stato scenoj “Keistutį”, ne- 
Helio j, bal < l^i o 27 dieną, ITull Honse 
svetainėj, iSOO So.- Halsted St.

Tikietus galima gauti iškalno pas

Jaunosios Birutės muzikes ir dainų 
pamokos įvyks trečiadieny balandžio 
23 dieną, 7:30 vai. vakare Mark 
White Sųuare (Engine Roome). Vi
si nariai bukite laiku ir niujų atsi
veskite. Valdyba.

Roseland Lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelio susirinkimas bus šį vaka
rą balandžio 22, 7:30 vai. vakare,
Strumilo svet. Yra svarbių reikalų; 
visi rateliečiai turi būtinai dalyvauti.

Taipgi yra kvečiami norintis prisi
rašyti. — Valdyba.

PASARGA
BEGARSINA NTTEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, 
būt atitaisyto® i 24 vai

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lu vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
’dant Naujienų darbininkai geriau* 
alėtų žinoti, kaip elgtis su pridimda 
nais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsivedimai, asmenų 
uai ir t.t. turi būt iš kalno 
mil

Jeigu kurie apskelbimai
•.bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, koi neiš- 

tirs jų teisingumo, ir gražinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikas reikalavimam?

Norintieji pasigarsint } sekamos di» 
uos Naujienas, turi prlduot savo na 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

turi

jieškoji- 
jiešzoji- 
apmolra-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių Jono ir An

tano Balnių, paeina iš Barzdų kaimo, 
Griškabūdžio parapijos, Suvalkų rėd. 
1917 metuose gyveno Philadelphia, 
Pa. Jie patys arba kas apie juos ži
no, malonėkite pranešti, už tai Busiu 
labai dėkingas. i

PETER BALNIUS
840 W. 52nd St., Chicago, III.

Tel. Yards 2234

JIEŠKAU Ignaco Reikaus. Paei- 
pa Veisijų valsčiaus, Barčių kainvo, 
Seinų apskričio. Gyveno Chicagoj, 
turiu labai svarbų reikalą. Malonė
kit atsišaukti.

JUOZAPAS JARAŠIUS, 
938 West 33rd St., 

Chicago, IIL*

ĮIEŠKO PARTNERIU
JIEŠKAU partnerio prie bųčemės 

biznio, su visais įrengimais ir tre
kas, arba parduosiu. Biznis cash, 
svetimtaučių apielinkėj. Priežastis 
pardavimo, negaunu darbininkų. Ne
praleiskit geros progos, atsišaukit.

65 W. 103 St., 
Roseland, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

stogų prakiurimas užstaisomas 
tr gf rantuojamas už $4. Automobilių 
treku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Unkfj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 

usia ir geriausia stogų dengimo 
>*iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114*

Ar Tamistai yra reikalas savo na- 
.n*ą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARDAVIMUI Automobiliai 2 
Hudson 1928 modelio ir 1 Marmon, 
1922 modelio. Visi geri, 
grosernes fikčerius ir daug 
Nupirksit pigiai.

Kreipkitės a
3300 So. Union Avė. 

po 5 vai. vak.

Parduodu 
stako.

PARDAVIMUI grošerne ir ki
tų reikmenų krautuvė, 4 kam
bariai, rendos $45, 3 metams 
kiaUsioj vietoj, atsišaukit greit 
už bile teisingą pasiūlymą.

5343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3277

PIRKIT SODA FOUNTAIN DABAR
Mes turime savo stake pilną pasi

rinkimą Soda Fouutain, nuo mažiau
sių iki didžiausių ir puikiausiu, su 
gražiais užpakaliniais ' barais. Jei 
jus turite saldainių ar aptiekoš biz
nį ir norite pertaisyti savo biznį 
arba naują uždėti, mes kviečiame at
lankyti musų krautuvę ir išsirinkti 
sau Soda Fountain. Vidutines kainos, 
lengvais išmokėjimais, greitas patar-

‘BERT PICK & COMPANY 
608-224 W. Randolph St., 

Chicago, III.
’lauskit Mr. M. J. Miller

2 AUTOMOBILIAI mažai vartoti. 
Parsiduoda pigiai, arba 
ant namo, lotų arba kokio 
biznio.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9(>41

išsimaino
nors

PARDiAVIMUI pigiai Hub- 
Cab automobilius, kartu 
gauti ir darbą; niatykit.

A. Ambrozevičių
3210 So. Halsted St.

gali

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, su kambariais dėl 
gyvenimo, pigi renda, kas 
te turėti pelningą biznį, 
kiausioj vietoj, aasišaukit

1413 E. 58 St.
Jei. Fairfax 2619

NAMAI-ZEME

nori- 
pui- 

greit

MAROUETTE MANdR 
Moderniški namai pardavimui 

6239 So. Sacramento ir 
6109 S. Albany Avė.

Netoli lietuviško vienuolyno, tar
pe 63 gat. Kedzie ir VVestern Avė. 
2 lubų augšto muro namai, 2 po 6 
kambarius pagyvenimai, augštas 

angliškas beizmentas, 2 sun parlo- 
rai, irancuziškos durys, bokkkei- 
sai, bufetai parcelinės maudynės į 
sieną įmūrytos; aržuolo ir beržo 
kieto medžio vidus ištaisytas; kai
na prieinama; $6,000 įmokėti, Ii- 
kusią skolą kaip rendą.
M. J. Kiras Real Estate Impr. Co. 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

GARANTUOTI plumbingo ir ap
šildymo įrengimai. Olselio kaina 
visiems. Reikalaukit -kataliogo. B. 
Karol and Sons Co., 800-806 So.

Kedzie Avė. Te!. Kedzie 9440 
1 lubos frontas

Automobilius Studbecker, 7 
sėdynių, parsiduoda labai pi
giai arba mainysiu ant mažes
nio automobiliaus. Kreipkitės

827 W 33rd St.
Frontas 2 lubos

TIK $1000 ĮMOKĖT
UŽ NAUJĄ murinę stubą su 

garadžiumi ir 3 lotai, randasi 3 
blokai nuo Marųuette Parko. 
Kaina $6,800

Parduodu, mainau ir perku
Namus, lotus, farmas, bučernes, 

grosernes, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namų ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, ypač 
prie Vienuolyno (Marųuette Manor) 
kur yra puikiausi Chicagos kolonija, 
dabar lietuviai apsigyvenę. Norin
tieji pirkt, parduot ar mainyt kreip
kitės ypatiškai, ar laišku, gausite 
greitą, teisingą patarnavimą.

ISRENDAVOJIMUI RAKANDAI
69 and Halsted Str.
Tel. Normai 4400

IWĮ!W ■

REAL ESTATE
2418 W.Marquette Rd.(arba 67 Blvd.) 

arti Westem Avė., Chicago, III. 
Phone: Prospect 8678

ICE CREAMO Standa rendon. 
Puiki vieta dėl pardavinėjimo Ice 
Creamo ir nesvaiginamij gėrimų, auk
sines mainos prie Itean Avė., 1 blo
kas nuo Joliet ir Archer Avė., karų 
liniją į lietuvių kapines ir 
daržą,

Justice

618 Garfield Avė.. 
Tel. Lincoln 3690

JIESKO KAMBARIU

DIDŽIAUSIS RAKANDŲ 
BARGENAS

Turi būt parduota tuojau vėliausio 
styliaus parioro setas, valgomo kam
bario setas, 3 miegamo kambario se
tai karpetai, pastatoma lempa, pa
veikslai ir dvigubų springsų fono
grafas su rekordais, viską sykiu ar 
dalimis už pirmą įmokčjimą. Gera 
proga jaunai porai.

Rezidencija
1926 So. Kedzie Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kas norite su mažai pinigų dary

ti gerą biznį geroje vietoje?
Tuoj atsišaukite

V. M. Stulpinas
3311 So. Halsted St.

Phone Yards 6062

REIK?. ILilNG'AS kambarys
dėl vaikino Jackson Park apie
linkėj, arti Illinois Central gelž- 
Jtelio; tarpe 63 ir 75 gatvės,

Naujienas B(ox No. 99
—-    .........-..••ata.g.yj.'r 4 1----------------------- is?

SIŪLYMĄ KAMBARIU
RUIMAS rendai, maudynės, 

telefonas ir gražus įrengimas. 
Patogus ruipias, ,$5 į savaitę.
Kreipkitės vakarais, 1 apart- 

mentas. Miss Howard
807 Wa.36th St.

......... ....... . ...u ... . ........... .... .

JIEŠĮffĮĄIIBO
BARBEBYS pilnai patyręs 

savo amatų įieško darbo vaka
rais ir subatoinis. Atsišaukit į 
Naujienų Sknyrių, 3210 South 
Halsted St. Pažymėkit No. 100

REIKIA UARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina arba naš
lė, be vaikų prie namų darbo. Dar
bas ant visados. Gera mokestis, 
valgis ir kambarys.

Atsišaukit greitai
6714 E. End A ve.
2 apartmentas

Tel. Midway 6186

"REIKALAUJAM patyrusių 
veiterkų dienom ir vakarais; 
gera mokestis. Taipgi reika
lingas naktinis virėjas.

1745 S. Halsted St.
Canal 6025

----------------------------- - ,

REIKIA merginų prie siuvi
mo matrasų viršų, turi turėti 
patyrimą prie spėka varomų 
mašinų. Darbas nuo štukių, $15 
į. savaitę garantuojamą.

A. Brandwein & Co.
2343 S. State St.

REIKIA merginos ar mote
ries prie namų darbo. Geistina 
tokia, kuri myli vaikus. Geras 
namas. Mrs. F. Doppelt 
Millinery kr-vė, 132 N. Cicero 
avė. Phone Mansfield 5881

REIKIA DARBININKU
VYRŲ________

REIKIA salesmanų trijų par
davinėti gerai išgarsintą gėri
mą į grosernes, nesvaiginamų 
gėrimų
Alga ir komišinas. 
Box 479.

parlorus ir aptiekas.
Naujienos

REIKALAUJU gero darbi
ninko ant farmos; atsišaukit 
tuojau 668 W. 18th Št.

J. F. Badžius
Tek Ganai 6174

PARDAVIMUI kieto medžio 
lova su gerais springsais, $15, 
užklodė ir matrasas, $5, stalas 
ir 3 krėslai, $10, rocker’is, <$3, 
2 šmotai linoleum, $5, vaiko 
vežimėlis, $7. 

6-430 tSo. Mozart St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ARBA 

IŠMAINYMUI

Labai slirarkus ir augantis inilli- 
nery ir novėlty- ihiunis olsclis ir 
retail, pačidmė'vifltfry lietuvių dls- 
trikto. Parduosiu už didelį barge- 
ną, išmokėjimais į gerą namą. Ke
turios mašinos, motoras, gražus 
rakandai, žemoš rendos. Atsišaukit 

J. A. WITCHES.
751 W. 31st Street

Tel. Yards 6296

GROSERNĖ, ' pekarnė ir 2 flatų 
medinis namas su cemento beis- 
nientu pardavimui; 8 ritimai ant 2 
aukšto, 3 ruimai užpakalėj Storo. 
Kaina $6500.

Kreipkitės
. 454 W. 43rd St.
Tel. Boulevard 1261

PARDAVIMUI grosernė su 
namu, 4 gražus gyvenimui kam
bariai, vana, elektra ir gasas, 
randasi netoli Halsted ir 18 St. 
Priežastis pardavimo liga, šau
kite telefonu Canal 3731

BIZNIS pardavimui, Bright- 
on Parke, grosernė ir bučernė, 
geroj apielinkėj. Už prieinamą 
kainą. Atsišaukite:

4458 So. Fairfield Avė. 
Iš užpakalio

PARDAVIMUI grosernė rai
kytos mėsos ir visokių smulk
menų krautuvė. Arba mainysiu 
ant loto, patogioje vietoje.

834 W. 33 $tr.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, cigarų, cigaretų ir magazinų, 
sena įstaiga, krautuvė geroj apielin
kėj. Turi būt parduota iš priežas
ties kito biznio. Yra gyvenimui kam
bariai, rendos $75, kaina $1800.

Atsišaukite
6000 So. Green St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Randasi ant gero 
kampo ir geroje apielinkeje.

3600 S. Union Avė

PARDAVIMUI restaurantas 
senoj ir išdirbtoj vietoj. Viso
kių tautų apielinkė. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas part
nerių.

4648 So. Western Avė.

PARDAVIMUI vaisių, daržo- 
vių ir grosernės krautuvė. Tu
ri būt parduota šią savaitę, nes 
apleidau CbHcagą, todėl par
duosiu pigiai.

2612 W. 47 St :

PARDAVIMUI nauji mūriniai 
namai budavojami ir užbaigti po 6 
ir 6 kambarius, darbas ir paran
kamai pagal vėliausios mados; vie
ta lietuviams gerai žinoma, tarpe 
65 ir 66 Rockvvell ir Talman avė.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elektra, namas gerame stovy; kai
na tik *8500.

MŪRINIS namas 2 pagyvenimų, 
po 5 ir 5 kambarius, beveik nau
jas; randas Brighton Park.

BEVEIK naujas 4 pagyvenimų 
namas Brighton Parke.

2 PAGYVENIMU po G ir G knm- 
barius, medinis namus ant Con- 
krit, gerame stovy ir Jotas šalę 
tuščias.

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5 ir G kambarių, su mažai pinigų 
galima pirkti, randasi Brighton 
Parke,

Atvažiuokit ir pamatykit šituos 
visus namus, o mes parduosim pi
giai ar mainysim ant mažesnių na
mų hr lotų.

UNIVERSAL STATE BANK 
Real Estate Dpt.

Perkam, parduodam ir mai
nom prapertes. Atsišauk: ypa- 
tiškai, laišku ar per telefoną.

Tel. Boulevard 0700.
3252 So. Halsted Str.

h r lotų.
JOKANTAS BROS.

4138 Archer avė., Chicago 
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 2 aukštų 
bučernė ir grosernė, % 3—4 
rių fintas. Daromas geras 
Ateikite ir pasiniatykite 'su 

JERRY J. BERAN 
1957 W. 51 St. 

Kampas Robey St.

namas, 
kamba- 
biznis. 
mumis.

PARSIDUODA 4 kambarių 
medinas elektros šviesos ir ga::ų 
šildomas namas ir ^kras že
mės. Parduosim pigiai.
Louis Ferry Willow Springs, III.

Box 105

NORI PIRKTI NAMĄ
Važiuok pas Grigą, o jeigu turi 

namą, lotą ar kokios rųšies biznį ii 
nori parduoti ar išmainyti telefonuok 
Blvd. 4899, gausi teisingą patarna
vimą.

A. GRIGAS, 
8114 So. Halsted St.

GARADŽIUS telpantis 50 Auto
mobilių, parsiduoda pigiai, arba iš
maino ant namo, gero biznio ai'ia 
farmos.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Phone Boulevard 9641

Brighton Park bargenas
Parsiduoda 2 pagyvenimų 

naujos mados mūrinis namas 
po 5 kambarius. Lotas 30x125 
pėdų; aukštas bezmentas; 2 ka
rų garadžius.

• Rozenski-Lemont & Co.
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Ant Westem Aye.

Parsiduoda 5 kambarių na
mas ir Storas su 8 lotais ant 
Western Avė. Netoli miesto 
Blue Island. Prekė *$4500 su 
{mokėjimu $1500; pats savinin
kas padaro morgičių.

ROZENSKI-LEMONT & CO. 
6312 S. Western Avė.

Prospect 2102

BIZNIO namas pardavimui 
su restaurantu; prekė $3700. 
Įmokėti reikia tik $700. Mainy
siu ant kitos prapertės 
ant automobiliaus.

Lincoln Realty Co.
Prospect 9315

arba

NEGIRDĖTI BARGENAI.
2 flatų naujas mūrinis namas, 5 ir 

6 kambariai, visi įtaisymai, garo ap
šildymas ir mūrinis garadžius. Ran
dasi netoli Lietuviško Vienu ?’yno. 
Kaina $11,500.

2 flatų mūrinis namas f iz 6 kam
bariai. furnace apšildomas, jmokėt 
$2,500, kitus kaip renda, namas ran
dasi ant 57 ir Sangamon St.

12 flatų apart, bldg. po 4 ir 5 kam- 
barius, įmokėti Lile La i $10,00-0 arba iS- 
simaįno ant mažesnio namx>, Randasi 
ant 77 ir Morgan St.,

2 flatų po 6 kambarius, elektros ir 
maudynės. kaina $5,500, įmokėti 
$1000.

2 flatų bizniavas namas su visu 
bizniu. Kaina $7,000, įmokėt $1500, 
arba išsimaino ant loto arba bile ko
kio biznio.

Norėdami pirkti, parduoti arba mai
nyti, kreipkitės į musų ofisą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
REAL ESTATE,

3352 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Boulevard 9641

DYKAI $3000 DYKAI

< Nemanykite, kad tai juokai, bet aš 
turiu namą ant Bridgeporto kuris 
patsai už save kalba ir siulo.įa jums 
tiek pinigų ir dar daugiaus, visai dy
kai. Ateik ir persitikrink.

S. SLONKSNIS
3401 So. Halsted, antras augštas 

Tel. Yards 2242

10 FLATŲ BARGENAS

geroj' vietoj prie Jackson
6 ir 5 puikius kambarius.

Reikalingam

Namas 
Park, po 
gerai užfinansuotas. 
yra gera proga paimti su įmokėjimu 
$9000 ir lengvais išmokėjimais. Spe
cialiai pigi kaina.

S. SLONKSNIS
3401 So. Halsted, antras augštas 

Tel. Yards 2242

MARŲUETTE MANOR

Extra augštos rųšies naujas 6 kam
barių bungalovv. Galima tuojau gy
venti. Gražiai pabudavotas. namas 
25x53 pėdų, 2x10 skersbalkiai, 2x6 
genges, su grindimis augštas, anglims 
šantė. Arco karštu vandeniu šildo
mas. Pabudavotas į tub, pedestrial 
toiletai, apron sinka, jbudavota le- 
daunė. Visas trimuotų plytų, įmokėti 
$9800 ir vertas. 5930 So. Troy St., 
savininkas gyvena sekamose duryse, 
arba telefonuokite

Prospect 9059

Pardavimui 6 ruimų bunga- 
low, medinis, su 3 lotais extra. 
Arba mainysiu ant mūrinio 2 
flatų namo.

Parduodu 2 pagyvenimų me
dinį namą arba mainysiu ant 
bučernes ar kitokio biznio. Vie- 
ta South West,

5911 So. Kolmar avė.
Tel. Republic 0107

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery'
Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais iŠmokgjlmais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager
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